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Entrevista: Nao Albet Als 16 anys
debuta com a director a l’Espai Lliure

Nao Albert vol impulsar un nou estil d’art anomenat ‘punch’ ■ FRANCESC MELCION

“M’ha servit de
molt treballar amb
directors tan bons”

Teresa Bruna
BARCELONA

Tot Catalunya el reconeix pel seu paper a
Vendelplà, però ha fet i fa moltes coses. Als
9 anys va interpretar el fill del protagonista
de The Full Monthy, i ja no ha parat. I no s’hi
ha posat per poc: ha treballat amb Àngel Llà-
cer, Rodrigo García (La Carnicería Teatro),
Àlex Rigola, Roger Bernat... La seva última
interpretació, impressionant, va ser a
Temps real, amb Magda Puyo. Ara ens sor-
prèn amb el seu primer treball com a direc-
tor a Teenager Experience: Straithen con
Freigthen. Serà a l’Espai Lliure, demà i el 5 i
el 12 de maig, dins del cicle Radicals Lliure.

Què expliques a l’obra?
És sobre l’adolescència, adonar-nos que dei-
xem de ser nens per ser grans. Està inspira-
da en el programa de la MTV Jackass. Una
nit sense pares, uns amics decidim passar-
la a la nostra manera. En un moment diem:
“Va, fem punch?”. I ho gravem en vídeo. En
diem punch, dels nostres jackass.

Carai! El ‘Jackass’ era força radical...
És una mica allò de quan som petits, al riu,
i un diu: “A veure qui té collons de tirar-se
de la pedra més alta! Va, jo!”. Aquesta gene-
ració creix, les tecnologies avancen, ells
van fent coses i... ho graven. Es podria fer
una comparació amb el circ, amb el trape-
zista o el que fica el cap a la boca del lleó. Hi
ha un risc que de vegades va bé i de vega-
des no. I la reacció del públic es flipant! Es
fan coses molt bèsties, eh?

Com de bèsties? A la roda de premsa et vas
clavar una grapa...
Abans de posar-t’hi has de pensar : “A
veure si tinc collons de grapar-me!”. Vinc a
explicar que volem fer un nou estil d’art
que es diu punch, en què el jovent ja no ne-
cessita una justificació prèvia per fer res.

Però són coses que fan mal...
No, no, no! Juguem molt a fer bromes,
també! Quan juguem a coses que poden fer
mal, sempre és un mal relatiu. Sense
motiu, sí, però mai és un mal molt bèstia.

L’obra l’has escrit tu, també...
La vaig començar a escriure als 14 anys.
Mentre assajava m’anaven venint idees
(monòlegs, escenes...) que em feia gràcia
escriure. Al final, tot anava agafant cos. I
aquí entra el Marcel Borràs. Entre tots dos
li vam donar una estructura.

Però escriure i/o dirigir una obra requereix
molta tècnica...
M’ha servit molt treballar amb directors
tan bons i variats. L’últim espectacle ja va
ser com una preparació, perquè ho tenia
pròxim. M’anava fixant en cosetes. La
Magda és molt bona, sap com portar-ho.

Ja et creuen, els actors?
Em fan bastant cas, sí, estan currant molt.
Som cinc actors nens: el Marcel i jo, que ja
hem fet teatre, i tres col·legues, i dos actors
grans, l’Ivan Morales i la Laura Jou, que
són professionals.

Creus que tiraràs cap a la direcció?
És que no ho sé, encara. Per això m’atrevei-
xo amb tot! És la primera cosa que dirigei-
xo, ho estic disfrutant molt i m’agrada com
ha quedat el text: me’n sento orgullós. Però
potser d’aquí a dos anys el teatre no m’im-
portarà gens i em posaré a fer dret. Ara es-
tudio, estic fent el científic, m’agraden les
mates... Espero poder treure-ho tot!

Què fas, si mai et queda temps lliure?
M’agrada molt la música. El meu pare,
David Albet, és músic, i tinc la música fica-
da a casa. Toco amb els meus amics. Toco el
piano, la bateria, la guitarra... Vaig comen-
çar de molt petit.

Ara et sortiran concerts! I diu que balles?
Cada cop menys. De més petit havia fet
breakdance. M’agraden molt els musicals.
Recordo que als 4 anys em posava West
Side Story dos cops al dia! M’agrada molt
cantar, també, però... és una putada l’ado-
lescència! Ja fa un any que em costa can-
tar. I, no és per dir-ho, però abans em sortia
prou bé, eh! M’agradaria tractar la veu, a
veure si la recupero per poder fer alguna
cosa, potser per fer musicals.

A
ixí es comentava la si-
multaneïtat d’artistes
catalans ara fa uns

mesos a Suïssa amb pa-
tums com Caballé o Bieito i
nous valors –el director
Francesc Prat, el tenor
David Alegret– que reme-
ten a una nova fornada
preparada per imposar-se
arreu, a la qual li manca el
suport institucional local.
L’article se centra en dos
barcelonins en fase d’enlai-
rament, però no obvia el
primer premi atorgat a
Mont-real al compositor
Ramon Humet.

És evident que les obres
del novíssim Josep Sanz
són d’una factura i una ri-
quesa sonora insòlites. La
presimfònica Musik nach
Janequin, guanyadora del
Concurs Joan Guinjoan de
l’ESMUC, i Triphonie, que
el Trio Accanto presentava
fa poc al madrileny Centre
d’Art Reina Sofia, són obres
lògiques i ben travades,

acuradíssimes i multinucle-
ars, basades en contrastos
que indueixen inquietants
sensacions. Escollit pels
alemanys per fer costat a
Toldrà i Montsalvatge en el
concert de cambra que es
farà a la Fira de Frankfurt,
encara no és hora de mos-
trar-li interès hic et nunc?
Convindria conèixer una
peça que ens representa
internacionalment.

Amb la ORTVE el direc-
tor Carles Checa es feia
ovacionar fa uns dies a
Madrid amb una compro-
metedora estrena d’An-
drés Valero, el Concert
núm. 1 per a violoncel de
Xostakóvitx (amb A. Fried-
hoff) i la Vuitena de Dvo-
rák. Té una gestualitat ele-
gant i personal, dóna se-
guretat a les seccions més
exposades, no es deixa
endur per la més mínima
inèrcia, manté la tensió
com només ho fan els
grans i mostra una gentile-
sa que fa pensar en un
Giulini. A l’inici d’una car-
rera important també li cal
confiança ara i aquí.

*
Carles Checa, director.
ORQUESTRA DE RTVE. TEATRO
MONUMENTAL, MADRID, 20
D’ABRIL.
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‘Achtung,
Katalane!’

Carles Checa té
una gestualitat
elegant i
personal

ElComentari
Pep Blay

Els catalans van omplir
dos esdeveniments
gairebé oposats el

cap de setmana passat: el
Saló del Turisme i la Fira de
la Terra. Jo vaig triar diu-
menge al matí per infor-
mar-me sobre els nous
destins en promoció que es
mostraven al Saló del Turis-
me. Allí vaig trampejar una
quantitat enorme d’estands
que oferien unes vacances
internacionals paradisía-
ques, en hotels que atemp-
taven contra qualsevol llei
de costes, urbanística i
d’estètica. Estades que pro-
posaven qualsevol cosa
menys integrar-se ni un sol
moment en la cultura del
país de destí, que incloïen
pensió completa de cuina
occidental, amb excursions
destinades a fer la foto i a
córrer. Evidentment, sem-
pre hi havia excepcions,
agents de viatge com Bara-
ka i Tarannà que van més
enllà i per les quals em trec
el barret. Però, no ens en-
ganyem: el turisme que
se’ns ven s’acosta més a
una variant del colonialis-
me i a un caprici del consu-
misme que a la cultura.

Turisme i cultura
A la tarda vaig conèixer

l’altra cara de la moneda: la
Fira de la Terra, al Parc de
la Ciutadella. Allí em van
vendre viatges amb excu-
ses espirituals, des de rutes
a l’Índia buscant l’origen de
l’ayurveda, amb estones
per al ioga i la meditació,
perseguint les aures de

cada espai sagrat, fins a
convivències a Formentera
amb exercicis mentals i ri-
soteràpia inclosa. Els viat-
ges eren tan interiors que
impedien conèixer l’exteri-
or, és a dir, la terra que es
visitava.

Estem malalts. Viatgem
per buscar el que podríem
trobar a casa si sabéssim
viure. Ens enganyem pen-
sant que en una setmana
coneixerem tota una cultu-
ra i som incapaços d’apro-
fundir en el nostre esperit.
Hauríem de viure més i vi-
atjar menys.

Viatgem per
buscar el que
podríem trobar
a casa

Alvoltant
deGoldoni
El CAER trasllada
a Reus els Teatres
de la Generalitat
Valenciana

Teresa Bruna
BARCELONA

“Estic content perquè s’ha
fet realitat un dels objectius
del CAER: portar a Catalu-
nya les produccions que es
fan a altres punts de l’Estat i
exportar les nostres”. Ho diu
Ferran Madico, director ar-
tístic del Centre d’Arts Escè-
niques de Reus a la presen-
tacióde lesduesproduccions
de Teatres de la Generalitat
Valenciana, que demà i diu-
menge seran al Bartrina i al
Fortuny, programades de
manera que es poden veure
totes dues fent un itinerari.
Per altra banda, Tornar a
casa, de Pinter, s’ha exhibit
una setmana a València amb
el 80% de l’ocupació.

Els muntatges s’emmar-
quen dins del cicle Goldoni i
el seu temps, que ha engegat
la Generalitat amb motiu
dels 300 anys del naixement

de l’autor venecià. “Hem fet
un retrat del seu temps i els
seus contemporanis (Mora-
tín, Mariveaux...). Hi posem
Molière, perquè Goldoni va
anaraFrançaivabeuremolt
de les fonts d’ell”, explica Vi-
cente S. Genovés, assessor
artístic de Teatres de la Ge-
neralitat.

Genovés és també direc-
tor d’El sí de las niñas, de Le-
andro Fernández de Mora-
tín, un altre dels muntatges.
“Recrea l’atmosfera de Goya.
Ell i Moratín eren molt
amics, van fugir junts a Bor-
deus”, diu Genovés. L’altra
obra, Els embolics de Sca-
pin, de Molière, és una co-
mèdia molt fresca. “És una
visió fantàstica del port de
Nàpols, els gàngsters, els bai-
xos fons... Com sempre, Mo-
lière intenta educar des del
riure i la complicitat”, diu
l’actor Martín Cases, a qui
tota la crítica li ha alabat el
seu magnífic Scarpin.

De Reus aniran a Milà.
“Tenim relacions amb el Pic-
colo Teatro i aprofitem que
compleix 60 anys per esta-
blir aquest intercanvi”. ■




