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com la breu república de
saló i els seus partidaris
consumits en el deliri feixis-
ta— lliurades a una orgia
d’histèrica desesperació,
abocats a l’horror de
veure’s perduts en un nou
temps que no compta amb
ells ni amb els seus valors.

Céline és el cronista de la
decadència –la Götterdäm-
merung— dels seus aliats
intel·lectuals i morals, i el
seu llenguatge, cruel com
un assaig d’Artaud, només
és un primer estímul per a
la descomposició expressi-
onista que Castorf munta a
l’escenari. Al voltant d’un
vagó de mercaderies –el
símbol de la guerra euro-
pea des que Stefan Zweig
s’adona de la seva significa-
tiva invisibilitat el 1914–, el

caos cridat, la paraula inin-
tel·ligible, l’espantall gestu-
al, la pallassada àcida –per-
sonatges de Sturmtrup-
pen– s’apropien de la
posada en escena. Un mun-
tatge amb l’energia i la ce-
guesa d’una fugida cap en-
davant. Devastador, insen-
sible al temps que
necessita l’espectador per
digerir tots els missatges.
En algun moment pot sos-
pitar que fins i tot Céline és
un mer convidat en aquest
malson, que Castorf ha
anat més enllà de la litera-
tura original i ha baixat uns
quants esglaons més en la
seva eixordadora comèdia
dantesca per plantejar que
existeix una llavor d’horror
a la psique alemanya, una
ombra que ja s’intueix en
un poema (Der Erlenkönig)
de Goethe.

Nord
De Louis-Ferdinand Céline.
Teatre Lliure, 29 d’abril.

Un espectacle com ara
Nord genera moltes
preguntes sobre el

paper del públic. La propos-
ta de Frank Castorf anul·la
l’aspiració de l’espectador a
ser recompensat amb un
producte empàtic. La felici-
tat adrenalínica que es di-
buixa en els rostres de la
companyia després de tres
hores de descàrrega física i
anímica no té res a veure
amb la resposta del públic,
amb l’aplaudiment o les de-
sercions. Quan aquesta ra-
dical lectura de la novel·la
de Louis-Ferdinand Céline
(la fugida del literat col·labo-
racionista i antisemita al
nord a través d’una Alema-
nya en plena desintegració
com a mite nacionalsocialis-
ta) arriba al públic, l’èxit o el
fracàs del projecte ja és un
fet consumat.

Un teatre d’arrel meridio-
nal busca emocionar per fer
llegible la reflexió. Un teatre
de matriu germànica refle-
xiona sobre l’emoció. És a
dir, l’important en Nord ja
ha passat per un llarg pro-
cés d’anàlisi interioritzat
per un repartiment còmpli-
ce. Al final només els queda
cridar –una catarsi allibera-
dora– una conclusió tan ín-
tima com independent de la
felicitat del públic. Un exte-
nuant ritual per als intèr-
prets i una bufetada senso-
rial per als espectadors. Cé-
line és l’agent al·lucinogen,
l’iniciador, amb la seva es-
criptura descarnada, amb la
seva fugida a través de l’in-
fern, d’una odissea onírica i
perversa per un territori
amb la moral devastada. Un
país amb les seves elits
–com Eva Braun i la seva
cort als salons abandonats
de la cancelleria de Berlín,

Crítica teatre

Dante a Prússia
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Olivares

Prodigiosa adolescència
Quan l’edat és
el punt de partida
per a la creativitat
Nao Albet (Barcelona, 1990) i
Marcel Borràs (Olot, 1989)
són aquells adolescents que
tots voldríem a casa. Són ra-

dicals perquè hi tenen tot el
dret. Tenen l’edat d’oposar-se
al que està establert i recla-
mar el seu espai, perquè ja
han entrat al passadís que els
abocarà al món adult, però
l’extraordinari és que ho fan
creant. En Nao fa teatre des
dels 11 anys (Full monty) i fins

ara l’han dirigit Mario Gas,
Àlex Rigola, Rodrigo García,
Roger Bernat, Magda Puyo i
Josep Maria Pou, a més de fer
cinema (Forasters) i Ventdel-
plà. També és músic. Marcel
Borràs va començar als 14
anys, ha treballat amb Carles
Batlle i Pere Planella i és un

dels protagonistes de l’èxit
Germanes, de Carol López.
També ha fet cinema i televi-
sió. I han escollit fer el que els
agrada. No pretenen trepitjar
ningú ni donar lliçons, i mal-
grat tot ens en donen en ex-
plicar-nos la seva edat sense
embuts i amb il·lusió.

“Noensfrena
cap tabú”

NaoAlbet iMarcelBorràssónautors,actorsidirectors
a‘Guns,childsandvideogames’,delsRadicalsLliure

Teresa Bruna
BARCELONA

Nao Albet i Marcel Borràs,
actors des de petits, han es-
collit anar més enllà: han es-
crit i dirigit i interpreten
Guns, childs and videoga-
mes, i també són responsa-
bles del so. Els acompanyen
Javier Beltran i Samuel
Rubín (actors) i l’escenogra-
fiaésdeMaxGlaenzel iEstel
Cristià (Max 2009 d’esceno-
grafia). Seran a l’Espai Lliu-
re, dins del cicle Radicals
Lliure, els dies 3, 13, 16 i 24
de maig.

Ens reben amb Samuel
Rubín,unnenquevaanaral
càsting i els va “fer gràcia”.
Té 13 anys: “És el millor
actor europeu, es mereix
tots els títols que tindrà, és
el prota absolut i vol sortir a
la foto”, bromeja Albet.

L’espectacle és una suc-
cessió d’accions, monòlegs i
improvisacions al voltant
dels videojocs, les armes i els
nens. La idea va partir
d’Àlex Rigola: “Ens va dema-
nar de fer una guerra entre
plataformes, com Nintendo
WiicontraPlayStation3...Li
va el rotllo de marques. Però
nosaltres no sabíem escriu-
re res sobre això. En canvi sí
que podíem treure alguna

cosa de la violència dels vi-
deojocs: sempre hi ha ar-
mes, des del 007 del James
Bond al Gran theft auto. I
com que volíem un nen a
l’escenari, ens van sortir els
trestemes:videojocs,armes
i nens”, expliquen.

El Marcel i el Nao es van
descobrir l’un a l’altre a Tot
és perfecte, d’Ignasi Duarte
i Roger Bernat. “Vam co-
mençar a crear junts. De ve-
gades tenim discussions
guapes, sempre de bon rot-
llo.Portemdosanyscurrant
i quan no ens entenem, ens
convencem”. Fa dos anys
van presentar al mateix
cicle Teenager experience,
que anirà a Hamburg d’aquí
a dos mesos. Tots dos mun-
tatgesobrenlesfinestresdel
seumóngensgratuïtament:
“Bé. Diem moltes coses des
del punt de no voler dir res,

quecadascúpensielquevul-
gui. L’espectador adult pot
sortir fent grans reflexions
de com pensen els joves,
però no serà just, perquè
només som dos joves. Par-
lem obertament, no ens
frena cap tabú i convidem el
públic a passar-s’ho bé amb
una cosa que ens mola a sac.
Alguns diran «Que bèstia», i
altres, «Que interessant»”.

En Samuel fa molts pa-
pers: de policia, de nen mal-
tractat, de fill de mafiós que
intenta fer com el seu pare,
de Batman... Fins i tot li
agafa un atac d’histèria:
“Ells m’han explicat que
aquestes escenes no s’han
de pensar. Es fan i ja està”.

Tots volen continuar pel
camí del showbusiness. Ja
són professionals!: “T’hem
de deixar, perdona. És que
tenim un assaig tècnic”. ■

Marcel Borràs i Nao Albet tenen tota la vida per aprendre a ser encara millors. Un luxe d’adolescents ■ JORDI GARCIA

“Convidem el
públic perquè
s’ho passi bé
amb una cosa
que ens mola”

Un muntatge amb
l’energia i la
ceguesa d’una
fugida cap
endavant


