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REPORTATGE

El riure com a teràpia 

El dramaturg Albert Espinosa, que va tenir càncer, recorre a l'humor per parlar de temes tabú

JORDI SUBIRANA. BARCELONA

Albert Espinosa, dramaturg, guionista, director i actor, és un home feliç. Als seus gairebé 30 anys,
aquest barceloní amable, de discurs senzill i directe, viu un moment professional molt dolç. Avui estrena
al teatre Tantarantana No me pidas que te bese porque te besaré, una comèdia sobre el món de la gent
amb deficiències, i el 26 de març presentarà al Teatre Nacional de Catalunya El club de les palles, una
història sobre les persones amb una vida plena de carències. Però ha estat treballar amb el cineasta
Antonio Mercero el que ha canviat la trajectòria d'Espinosa. El jove és el guionista de Planta 4ª, una
pel.lícula que tracta el càncer infantil amb realisme, humor i humanitat. Es va basar en la seva pròpia
experiència.
La vida de l'Albert va tenir un daltabaix quan de petit se li va diagnosticar càncer. La malaltia va afectar
Espinosa en diferents òrgans i va obligar els metges a amputar-li una cama i a extirpar-li un pulmó. El
noi va haver de passar uns quants anys entre les parets d'un hospital. Va tornar a trepitjar un centre
d'ensenyament als 20 anys, quan va ingressar a la universitat per cursar enginyeria industrial. "És la
carrera que estudien tots aquells que no saben què fer". I va ser a la universitat on, el 1991, va
començar a coquetejar amb els escenaris per "desconnectar d'uns estudis densos i avorrits". Va fundar
una companyia, Los Pelones, i va escriure Un novato en la escuela de ingeniería, una irònica co- mèdia
plena de records cinèfils en què narrava la crisi del primer any d'universitat. L'obra es va veure en
universitats d'Espanya i mig Europa.
Encara que l'humor és una de les principals característiques del teatre d'Espinosa (juntament amb les
escenes de quatre minuts i els monò- legs), la seva escriptura és realista, compromesa. Molts dels seus
textos aborden temàtiques "tabús" (el càncer, la mort, el suïcidi), amb l'objectiu d'ajudar a normalitzar-
les. "Les persones especials tenen carències de les quals, en molts casos, són conscients. La solució
no és dissimular-les, sinó que la resta les vegi com a normals". "És gent que necessita l'ajuda dels
altres, però no la llàstima. Per molts, l'humor és una via d'escapament", afegeix.
Espinosa sol parlar de coses que ha viscut. Després de portar als escenaris la seva experiència com a
principiant a la universitat, a Los pelones va explicar el seu pols amb el càncer. En el seu retrat hi ha
dolor, però també humor, respecte, emoció. "No tots els records que en tinc són dolents. No anava a
l'escola i em vaig passar moltes hores jugant amb altres nens". Los pelones va estar diversos mesos als
teatres Malic i Teatreneu, però ha estat amb Planta 4ª que la història de l'Albert s'ha conegut. El film l'ha
vist un milió d'espectadors i ha obert a Espinosa les portes del cine.
El dramaturg estudia deixar el teatre durant un temps per centrar- se en la pantalla gran. Aquesta
primavera, una cineasta catalana de qui prefereix no donar el nom rodarà una cinta sobre la seva obra
Tu vida en 65', una comèdia sobre la mort. I el 2005 es filmarà La noche que nos escuchamos, el seu
primer guió original, que també serà autobiogràfic. Espinosa té dos amics, un cec i un sord, amb qui surt
de festa. "Explicaré com es veu la nit des de la diferència", avança.
A més de reflexionar sobre els deficients, a No me pidas que te bese porque te besaré s'acosta a la vida
de parella, "a la por de deixar una relació". L'obra, que Espinosa dirigeix juntament amb Álex Casteleiro,
estarà al Tantarantana fins al 15 de febrer interpretada per Los Pelones.
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Albert Espinosa (esquerra) i Álex Casteleiro, ahir en un assaig. Foto: ELISENDA PONS
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