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TEATRE. 'No me pidas que te bese porque te besaré'

Riure amb tendresa

Francesc Massip

'No me pidas que te bese porque te besaré', d'Albert Espinosa. Intèrprets: Àlex Casteleiro,
Rebeca Comerma, Albert Espinosa, Andreu Rifé, Àngel Roldan, Patrícia Segarra. Escenografia:
Dídac Bono, R. Comerma. Direcció: A. Espinosa, A. Casteleiro. Barcelona, Nou Tantarantana, 16
de gener.

Vam descobrir Albert Espinosa al difunt Teatre Malic. Les seves comèdies són d'una rara frescor i d'una
eficàcia sense pal·liatius. Li va bé escriure a dues mans: les seves. Res de patchworks a quatre o sis
mans, per destres que semblin, com va passar amb l'oblidable Això no és vida. Enguany, després
d'elevar a cinema la peça que donaria nom al grup que dirigeix, Los Pelones (que al film de Mercero
esdevé Planta 4a), estrena nova comèdia al Tantarantana i encara una altra, d'aquí a dos mesos, al
reformulat Projecte T6 del TNC. Una fertilitat productiva, d'altra banda copiosament premiada, que
encara s'acreix amb les col·laboracions com a guionista en les habituals telesèries de sobretaula, que
és el que dóna pa i garrofes, oi?
No me pidas que te bese porque te besaré és una nova comèdia agredolça d'Espinosa. Com en altres
ocasions, té la virtut de parlar de temes poc complaents i d'enfrontar el públic a arguments dolorosos
com la malaltia, imponents com la mort o delicats com la discapacitat mental, sempre amb una
senzillesa i una naturalitat meridianes i des d'un sa enfocament de comèdia. Al rerefons hi batega allò
que dóna més sentit a la vida: les relacions humanes, l'amor i l'amistat, aspectes tractats amb
desimboltura i encert, gràcies a uns diàlegs fluids, d'una poc comuna precisió a l'hora d'expressar el
més profund de la manera aparentment més simple i, per això mateix, amb la capacitat de clavar l'estilet
fins al moll de l'os gairebé sense que ens n'adonem. Aquest cop la música agermana dos bàndols que
massa sovint viuen d'esquena: el món dels deficients o persones especials i el món pretesament
normal, tots dos traspassats per idèntiques pulsions. La peça neix de l'experiència dels dos directors,
Espinosa i Casteleiro, que van impartir un curs de teatre a persones amb discapacitats del qual en van
sortir més respectuosos i més savis, perquè només des de la humilitat es pot aprendre alguna cosa. A
destacar les interpretacions de Rebeca Comerma i Andreu Rifé que caracteritzen els deficients amb uns
registres mesurats, pertinents i altament expressius. A més de riure sense complexos, hi trobareu una
mirada poètica plena de tendresa i una història per clavar-li mossegada. No val a perdre-s'ho!
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