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Xavi Castillo, actor

«Amb polítics que no saben
ni llegir en valencià és difícil
aconseguir la normalització»
Els monòlegs sobre l’actualitat són
els que han fet de Xavi Castillo un
dels humoristes més coneguts de
l’escena valenciana. Fa molts anys
que l’alcoià es va iniciar en la dramatúrgia, si bé va ser la companyia
de teatre «La Cassola», dirigida per
Pep Cortés, el que li va obrir les
portes del món de l’espectacle. Les
actuacions amb la companyia Pot
de Plom l’han portat a ser reconegut arreu del territori valencià.
L’humor és un dels elements clau
en la carrera de Castillo: «a nivell
personal la paròdia i la sàtira és el
que més em tira, fer personatges
divertits a través dels qual poder
retratar l’actualitat».
L’actor assegura que li agrada estar rodejat de llibres, tot i que no es
considera un lector àvid. Li agraden
especialment els còmics, i darrerament ha indagat en la rondallística
valenciana a través de la conducció
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del programa de televisió Un país de
llibre. Fet conjuntament amb la productora Barret Films, consisteix a
difondre per les escoles valencianes
les nostres rondalles. «L’objectiu és
que els xiquets i les xiquetes lligen
i s’inventen històries en valencià de
forma natural», explica.

«L’educació i les institucions
han de potenciar la lectura
en la nostra llengua»
Xavi Castillo treballa en valencià
i també llig en la seua llengua. En
aquest sentit, creu que encara queda un llarg camí per aconseguir la
normalització lingüística, i apunta
que l’educació és la que ha de potenciar la lectura en la nostra llengua.
«També haurien de fer-ho les institucions, però els polítics que hem
tingut fins ara ni tan sols sabien llegir en valencià», assegura.

I dissabte, 25 de juliol

Xavi Castillo ix cada setmana a Levante Televisión al programa Veriueu-ho.

L’amor i el sexe són intrínsecs a les nostres vides
Xavi Castillo ha publicat recentment el llibre Barbaritats Valencianes, tot i que ell mateix remarca
que no es considera escriptor. Fet
conjuntament amb Lalo Kubala,
dibuixant d’Orgullo y Satisfacción,
barreja qüestions teatrals i del monòleg amb els dibuixos, i se centra en l’actualitat política. El llibre
combina molts elements, com ara

la crítica social, que l’autor considera que és intrínseca a les nostres
vides, com l’amor. D’amor precisament parla el llibre que es publica
hui, Cantar i plorar, de l’escriptora
Àngels Moreno. «L’amor i el sexe
també són insrínsecs, no els podem apartar de nosaltres, i per això
apareixen a totes les obres», apunta
Castillo.
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