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MARCEL BORRÀS

NAO ALBET
entrevista

ACTOR

M.B. |Quin és el primer record
que et ve al cap?
N.A. |Quan tenia 7 anys em vaig
fer un esquinç al peu i vaig pas-
sar-me tot l’estiu enguixat.A fi-
nalsd’agost,quanquedavendu-
es setmanes per començar l’es-
cola, emvantreureelguix i, bai-
xant excitadíssim des de casa
meva cap a la plaça del poble
perquè ja podia córrer, em vaig
tornar a fer un esquinç. I els úl-
timsdies d’estiu que emqueda-
venme’ls vaig passar sense sor-
tir de casa.

¿Alguna anècdota del grup de
música amb què toques?
Lanostra primera cançó la vam
crear fent campana, al pati de
l’escola.ElMiquel tocava lagui-
tarra i la cançó es deia Rojito i
anava sobre Juan Rojo, que era
un nen gallec. Feia així: “Él fu-
mabamuchosporros, costoyma-
rihuana, un dia lo pillaron y lo
echaron de clase”. Era d’estil
Ska-P,després janohemtornat
a fer res semblant, és el primer
que ens va sortir amb 14 anys.

Quèt’agradariasersino fossis
músic ni actor?
És difícil. Emvénen el capmol-
tesprofessionsquem’agradaria
fer. Potser advocat, vinc d’una
família d’advocats per part de
mare. El meu avi sempre m’ha
dit que hauria de fer la carrera
de dret i que hauria d’aprofitar
aquests dots interpretatius que
tinc per fer judicis, que segur
que els guanyaria tots.

Digues,quinsuperheroit’agra-
daria ser?
UnX-Men.

Però quin? N’has de triar un.
No me’l puc inventar? Per
exemple, l’home invisible. Vull
ser col·lega del Lobezno i fer
unescanyesambell.Tot iqueel
quetambém’agradariaseriapo-
der volar.

A quin lloc t’agradaria viure
que no fos Barcelona?
A Liverpool, estudiant al LIPA
(The Liverpool Institute for
PerformingArts).Vaig intentar
entrar enaquesta escola, on fan
dansa, teatre i música, però no
em van agafar i vaig tornar.

Quina obra t’agradaria dirigir
algun dia?
Pesadilla antes de Navidad, el
musical. Fer una versió teatral
d’aquestapel·lículadeTimBur-
tonperanensde10anys, i jo in-
terpretar-hi el Jack.

Què faries durant la teva últi-
ma setmana de vida?
Passar-me-latotaamblapersona
que més estimo en aquest món.
Amb tuhi passaria una tarda.

¿I si tinguessis temps d’orga-
nitzar la teva festa d’enterra-
ment?
Convidaria molta gent a Vila-
manya, al camp, i faria una big
party. Voldria que s’ho passes-
sin bé i que no pensessin gaire
enmi. Així, desenfadat.
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‘Enfants terribles’ del teatre català, Nao Albet i Marcel Borràs preparen ‘Atraco,
paliza y muerte en Agbanäspach’, que faran al juny a la Sala Petita del TNC

‘Enfantsterribles’delteatrecatalà,NaoAlbetiMarcelBorràspreparen‘Atraco,
palizaymuerteenAgbanäspach’,quefaranaljunyalaSalaPetitadelTNC

N.A.|Quanvassaberqueetvo-
liesdedicaralteatre?
M.B.|Elmeupareerapallassoila
mevamarecontacontes,ijoja
veiateatredesdemoltpetit.Pe-
ròelcopquehovaigveureclar
vaserquantenia8anysivaig
anaraveureelCirqueduSoleil.
Recordoquehihaviatrespa-
llassosquehofeienmoltbéi
vaigriuretantquevaigdecidir
quevoliaserpallassoitreballar
enuncirc.Desprésemvaagafar
méspelteatre.

Quèfariessinoetdediquessis
alteatre?
M’agradariatenirunabarcai
treure-lipartitd’algunamane-
raperpoderviure’niviatjarpel
món.Éselmeusomniidílic.

Ontrobeslamotivació?
Fentteatre.Potsernotantactu-
antsinódesdelapartdedirec-
cióidedramatúrgia.L’oportu-
nitatdepoderexplicarcoses
quesento,queveigquepassen
almóniquem’agradariaque
fossindiferents.Utilitzarelte-
atrecomaelementcríticenvers
elquepassaalmón.

¿Etcansesdeltipusdevida
d’artista?
Devegadessí.Prefereixotenir
unrodatgeoaixecar-meales7
delmatíperanaraclasseales
8.Araportemdosmesosquees-
temescrivintaquestaobraque
estrenaremicostamésllevar-se
d’hora.M’avorreixmésaques-
tavida.

Quisónelsteustrescreadors
preferits?
Enmúsical’ElliottSmith.Ente-
atrem’agradaelRodrigoGarcía.
IencineelToddSolondz(eldi-
rectordeHappiness,Cosasque
noseolvidan...)

¿Ésveritatquetensunafer
ambAinaClotet?
No,no.

Quèetveusfentenelfutur:
dansa,teatreocinema?
Teatre,perquèéselquemés
m’agradaionemsentomésre-
conegutirealitzat.Totique
comaespectadorcadacop
m’agradamésladansa,perquè
éselquemésemsorprèn.

Onviviesquanerespetit?
Elsmeuspareserenhippiesde
ciutatquese’nvananaraviure
alcamp.Jovaignéixerenuna
casadeRidaura,idesprésvaig
viureaOlot.Elsmeusprimers
recordssónenunacasadelcar-
rerFontanella,aOlot,enunba-
lancí,elsolentrantperlafines-
traiunterradeparquet.

D’Olotdetotalavida...
Sí,sócolotí,iorgullós.Olottéel
mèritdeserelsegonllocdel
mónonunMcDonald’shaha-
gutdetancar.Recordoqueha-
viaanatamoltesmanifestaci-
onsperquèeltanquessinitenia
unsamicsquevanrobarelpa-
llassoRonald.PerSantJoanhi
anàvematirarpetards.Final-
mentelvamferfora.
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