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El Tantarantana acull 'No me pidas que te bese porque te besaré' 

Albert Espinosa s'acosta al món dels discapacitats

Vanessa Pérez
BARCELONA

'No me pidas que te bese porque te besaré' és un espectacle sobre les persones que pateixen
algun tipus de discapacitat mental i sobre el poder de l'amor. 

La gent entra i mor". Amb aquesta frase l'autor teatral Albert Espinosa resumeix el veritable leitmotiv de
No me pidas que te bese porque te besaré, el nou espectacle que demà divendres estrena al teatre
Tantarantana de Barcelona i que es podrà veure fins al pròxim 15 de febrer. La idea principal és "parlar
sobre gent especial que fa especial a l'altre gent". "Són persones que entenen molt bé la seva
discapacitat, igual que jo [Espinosa porta una cama ortopèdica], i no s'avergonyeixen del que són",
assegura el coguionista de Planta cuarta, la pel·lícula d'Antonio Mercero basada en la seva obra teatral
Los pelones, que tracta sobre nens malalts de càncer.
No me pidas que te bese porque te besaré explica la història de l'Albert (Àlex Casteleiro), que a cinc
dies del seu casament s'apunta a un curs de guitarra "i únicament queden places en un grup de
deficients mentals". El noi, paral·lelament a aquesta nova experiència, es planteja si estima o no la seva
parella. "L'obra parla de l'amor i de la dificultat d'acceptar que ja no estimes algú. És difícil deixar entrar i
sortir algú a la teva vida", assegura Espinosa.
De nou, l'autor posa en escena experiències viscudes, tal com va fer en les seves obres anteriors,
parlant sobre el càncer infantil, el suïcidi i ara aquesta nova aposta relacionada amb el món de les
discapacitats. "M'agrada parlar de temes que em toquen de prop. Vull explicar aquest món i tot el que
m'ha aportat, així com parodiar el trencament de la parella i la por a perdre algú". L'espectacle és una
comèdia agredolça. "L'humor sorgeix del que costa deixar una persona i de com actua el grup de
deficients mentals".
La carrera d'Espinosa camina a passos de gegant des de l'èxit aconseguit amb Planta cuarta, un film
que ha estat vist per més d'un milió d'espectadors, sort que espera repetir després de vendre els drets
de La teva vida en 65, que es rodarà a Barcelona, a la productora Alquimia.

'No me pidas que te bese porque te besaré'
Tantarantana
Del 16/01 al 15/02



 AVUI     Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Unitat de Recerca Documental

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 15/01/2004

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 40

Alberto Olive. L'equip artístic de la nova obra d'Albert Espinosa
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