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NaoAlbet iMarcel
Borràs falsifiquen
estils teatrals
a ‘Falsestuff’
Els dos joves creadors desdibuixen
realitat i ficció amb un thriller al TNC

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Ja no són tan enfants, però encara
són terribles.NaoAlbet (Barcelona,
1990) i Marcel Borràs (Olot, 1989)
vandebutar comadirectors de tea-
tre aunaedat benpocusual: només
tenien 16 i 17 anys, i la seva primera
obra parlava de la manera com es
divertien adolescents com ells. Do-
naven curs a la seva passió pel jac-
kass, lesbromesbèstiesiembogides
del programa homònim de l’MTV.
En aquellmomentAlbet, ara popu-
larpelspaperscomaactorensèries
comCuéntame, ja vamanifestar in-
terès per aquests límits tan prims
entre realitat i ficció. I amb aquests
límits han jugat des d’aleshores als
seusmuntatges, iarahotornenafer
ambFalsestuff.Lamuertedelasmu-
sas, queavui s’estrenaalTeatreNa-
cional de Catalunya dins del Festi-
val Grec i en què res no és el que
sembla. En aquest muntatge juga-

ran amb les idees d’original i falsifi-
cació i imitaran els estils de cone-
guts directors teatrals: falsificaran
artsescèniques.
Ho faran al seu estil: no queda

clarsielscontinuenfascinantlesar-
mesqueapareixienalessevesobres
anteriors, peròmantenen les altres
constants vitals. Per exemple, a la
peçahi tornarana sonarmolts idio-
mes: anglès, castellà, català, fla-
menc, indi, japonès o alemany. I és
quehiha intèrprets lituans,belgues
o catalans que procedeixen de la
dansa, el teatre de text, la perfor-
mance,lamúsica... ielcirc:elpallas-
so Jango Edwards. I, evidentment,
a la història s’entrecreuen diversos
plansnarratius,demaneraqueal fi-
nalnoquedaclarquinaéslarealitat.
Breument: una parella de policies
en una ciutat de l’Est europeu espi-
en els estranys moviments que te-
nen lloc en una nau industrial. Vo-
len descobrir la identitat d’un falsi-
ficador d’art contemporani. Però

tot s’anirà complicant, i al final no
quedaràclarquifateatreenaquesta
farsa.
“El fil conductor és un thriller

–explica Albet– sobre la recerca
d’André Féikiévich, un falsificador
d’art que s’obsessionaper reprodu-

ir labellesaquesempreestàencon-
tínua superació i busca nous límits.
Després de colar una gran obra en
un museu important, vol anar més
enllà. I l’art més difícil de falsificar
éselqueestàencontinumoviment:
l’escènic”. Albet remarca que “Fal-
sestuffneixde la ideadereflexionar
sobre el referent, la còpia, l’home-
natge, la falsificació. De vegades
trobem similituds en la forma i el
contingutd’algunsespectacles iens
preguntem fins a quin punt és lícit
assemblar-nos els artistes els uns
alsaltres. Ivampensarqueeramolt
interessant traduir aixòenunexer-
cicid’estils sobre l’escenari”.

A l’obra cada estil teatral explica
uncapítol de la vidade l’André. “La
ideadequèésveritat iquèésmenti-
da, aquesta línia tan prima que te-
nen les arts escèniques, impregna
tot el muntatge. Quin estil és més
veritat, quinmésmentida, què pro-
voquen en l’espectador i l’actor?”,
s’interrogaBorràs.Iexplicaques’hi
veurandansa-teatre,teatred’objec-
tes, teatredocumental, teatremusi-
cal, teatre contemplatiu postdra-
màtic i “el que anomenem rotllo
Castorf, estil postmodern”. I ironit-
za que “el bo de l’obra és que si un
estil t’està avorrint, saps que al cap
de20minutsn’hihauràunaltre”.!

Almuntatge
es parlenmolts
idiomes i hi ha
intèrprets de dansa,
teatre, música i circ
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Una escena de Falsestuff. Lamuerte de las musas, que avui s’estrena al TNC
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