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CRÍTICA // TEATRE

'NO ME PIDAS QUE TE BESE...', una obra plena de màgia 

Drama i comèdia es barregen en una obra valenta i amb una certa dosi d'humor negre

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR i DIRECTOR Albert Espinosa
TEATRE Nou Tantarantana
ESTRENA 16 de gener del 2004

Albert Espinosa és un dels nous autors del moment que resulten més originals i inquietants. El seu
teatre barreja de manera inesperada el drama i la comèdia i proposa un humor incisiu i a vegades
surrealista. L'autor es va acostar al món del càncer a Los pelones i al tema de la mort a Tu vida en 65.
Ara estrena No me pidas que te bese porque te besaré, una obra en la qual s'aproxima al món de la
gent amb deficiències. La dura biografia personal d'Espinosa té molt a veure amb el seu procés de
creació.
Sis personatges es reparteixen aquesta història en què la guitarra adquireix un cert caràcter de
protagonisme. L'autor parla de persones amb deficiències musicals i mentals; tots es troben perduts en
aquest món, necessiten alguna cosa i la poden arribar a trobar en els altres. L'obra d'Espinosa ofereix
algunes sortides de gran interès.
A partir d'una interpretació naturalista No me pidas que te bese... té els millors moments en els diàlegs,
a vegades d'una sorprenent agudesa, i en la consecució d'un humor que més d'un titllarà de negre. No
és un muntatge rodó, perquè al text li falten alguns moments de més concreció i s'estira massa. Però la
funció exerceix una estranya màgia en l'espectador, que queda seduït per l'enginyosa manera amb què
l'autor aborda la realitat dels deficients mentals. El mateix Espinosa forma part d'un repartiment amb
bons treballs de Rebeca Comerma, Andreu Rifé i Ángel Roldán. La funció, que deixa la sensació que
allà hi ha un autor, mereix ser vista
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