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Nao Albet i Marcel Borràs reflexionen sobre la
llibertat en l'obra 'Els esqueiters'

Título: Europa Espanya Català

Una trobada entre filòsofs especialitzats en el renaixement i un grup de skaters que intercanvien
les seves impressions de la vida arriba al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Cccb)
amb l'espectacle 'Els esqueiters', dirigit per Nao Albet i Marcel Borràs que es podrà veure entre el
22 i el 25 de juliol.

Segons declaracions de Albet en roda de premsa aquest dijous, és una obra que "neix amb la
intenció de trencar amb l'estructura convencional", conjugant en la mateixa funció l'actuació, la
dansa i l'skate, una trobada entre dos pensaments oposats amb una mateixa finalitat: la recerca de
la llibertat.

Borràs ha explicat que hi ha sis persones de diferents nacionalitats a escena i que gràcies a això,
hi ha sis idiomes diferents en la funció; també ha destacat l'esforç i la "voluntat de treball en coses
que no sabem fer", com la dansa o l'actuació.

D'altra banda, entre el 22 i el 26 de juliol, es podrà veure en el Born Centre Cultural, l'obra 'Ella i
els Arquitectes', escrita per Gerard Vàzquez i dirigida per Damià Barbany; el director del festival,
Ramon Simó, ha afirmat que amb aquesta obra es "intenta fer espectacles en el Born'.

Barbany ha fet una sinopsi de l'obra, centrada en el setge de Barcelona del 1714, catalogant-la de
"política-ficció"; s'hi barregen personatges històrics com Casanova amb altres de ficticis, com els
protagonistes, dos arquitectes que discuteixen per la fortificació més segura davant de l'atac i que
es veuran embolicats en un triangle amorós amb una actriu que arriba a Barcelona.

El director ha incidit sobre el tema, del qual ha afirmat que és "una actitud contrària a qualsevol
guerra"; a més l'espectacle té l'alternança entre l'actuació dels protagonistes i de titelles.

LES REFLEXIONS SOBRE L'EDAT EN "EL CINQUÈ HIVERN"

A més, un espai en blanc i dues persones que viuen amb la intriga de si és l'últim hivern que
viuran, la proposta de la companyia Mal Pelo 'El cinquè hivern', dirigida per María Muñoz i Pep
Ramis, es podrà veure els dies 22 i 23 de juliol a la sala Maria Aurèlia Capmany del Mercat de les
Flors.

Muñoz ha destacat que la posada en escena és totalment "conceptual, diferent del que acostuma
la companyia"; l'obra, escrita originalment en francès, es basa en la improvisació i la creació de
mons sonors a partir de l'experimentació d'un grup de músics desconeguts entre ells abans de
l'obra.

Dins de la programació del Grec, s'ha presentat la segona edició del festival Piigs, basat en obres
teatrals inspirades en la crisi i que tindrà lloc entre el 23 i el 25 de juliol en la Nau Ivanow; en
representació de l'entitat organitzadora, perpetuummobile, ha pres la paraula Bea Liebe, que ha
destacat que la totalitat dels textos són originals i la seva relació amb temes actuals com "el deute,
la guerra, la immigració i les retallades en cultura i R+D".


