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Els sempre interessants i cada cop més sorprenents Nao Albet i Marcel Borràs -dos creadors que,
des del primer xoc a Democràcia, em vaig prometre no perdre'm mai res del que fessin- han
presentat als mitjans Los Esqueiters, la proposta que han escollit per al Festival Grec. Com no
podia ser d'una altra manera, ho porten a un espai no convencional, el CCCB, on els podrem
veure del 22 al 25 de juliol.

Com sempre es tracta d'un espectacle de creació, que aquest cop han compartit amb quatre
skaters de debò: "un americà, un francès, un alemany i un espanyol, com si fos un acudit!", diuen.
Els skaters parlen cadascú amb la seva llengua "per fer visibles les diferents cultures." La idea
neix a partir de la voluntat de saber per què els skaters diuen que, patinant, arriben a sentir
l'autèntica llibertat. Com que, per fer-los treballar, calia oferir alguna cosa a canvi, els nostres
creadors han triat illustrar-los amb els pensaments dels principis del Renaixement, quan
l'humanisme pren la forma dels clàssics grec i romans, amb l'objectiu també de trobar els
coneixements que els farà sentir-se lliures. Així, veurem una proposta que combina la cultura més
urbana amb la clàssica... si és que no hi ha mes sorpreses!

Segons els autors, la creació ha generat "un seguit de situacions incòmodes, ja que sempre
arriben tard als assaigs i no tenen massa bona relació amb la disciplina ni amb l'ordre ni amb el
compromís. Costa molt que et creguin! " L'espectacle es va estrenar al Temporada Alta i aquesta
manera d'enfocar el treball i les múltiples aportacions, a vegades compulsives dels skaters, han fet
que "l'espectacle que presentem ara és completament diferent. Han passat coses, hi ha hagut molt
més d'intercanvi... Allà era molt críptic. I encara canviarà!", preveu Borràs.

Si bé sempre tenen la "híper necessitat d'explicar-ho tot", aquest cop no s'han explicat tant i han
"jugat amb coses que no sabem fer. Per exemple, darrerament ens agrada cada cop més la dansa
i l'hem volgut introduir per donar més valor a l'error. Fem una crítica a la necessitat constant de
generar coses útils a la societat. Nosaltres optem per trobar coses que generin felicitat." I sens
dubte la generaran, perquè han preparat el moviment i la dansa amb l'ajut de l'Anna Hierro,
interpreten música en directe composada per ells mateixos a partir de les composicions e
BadBadNotGood i tot, en una escenografia dissenyada per Max Glaenzel: "Volem ser honestos
amb l'espectacle, i també aquest cop hem volgut sortir de la dramatúrgia convencional per agafar
un to multidisciplinari i perdre'ns en la recerca de la llibertat."

Asseguren que la dansa "no és tan lluny de nosaltres com podia semblar en un principi. No fem
contemporània ni clàssica, agafem moviments de l'skate i anem provant. Al final, hem intercanviat
tantes coses que ells han acabat sent actors, dient monòlegs i reflexionat filosofades, mentre
nosaltres fem skate coreogràfic."

Diu que "aquest cop hem volgut sortir de la dramatúrgia convencional" Els heu vist mai fer
dramatúrgia convencional?

L'espectacle el presenta La Brutal, la productora que han creat uns grup de collegues tan
interessants com David Selvas, Julio Manrique i Cristina Genebat, a més de tot un equip de treball,
i de la que també m'he promès no perdre'm mai res.




