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TEATRE // PRESENTACIÓ

El TNC acull una comèdia agredolça sobre la parella 

Magda Puyo dirigeix 'T'estimaré infinittt', un text de Gemma Rodríguez

JORDI SUBIRANA
BARCELONA
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acollirà entre el 26 de febrer i el 14 de març les representacions
de T'estimaré infinittt, una comèdia agredolça sobre el món de la parella. L'obra està escrita per Gemma
Rodríguez, una de les autores residents del cicle T6 d'escriptura dramàtica que impulsa el TNC. Magda
Puyo assumeix la direcció del muntatge, que interpreten Àngels Bassas, Xavier Villanueva i Teresa
Urroz.
Rodríguez narra en aquesta obra la relació de Clara i Nico, dos alts directius que treballen en la mateixa
empresa. Com altres històries amoroses, aquesta comença sent un apassionat joc sexual i romàntic i
deriva, anys més tard, en un matrimoni en tràmit de separació. La trama serveix a Rodríguez com a
pretext per radiografiar amb amargura, i també amb comicitat i crueltat, la família contemporània.

ESTRUCTURA NO LINEAL
Un dels aspectes més interessants és el format. Rodríguez es decanta per una estructura no lineal,
cinematogràfica, en què present i passat s'intercalen per accentuar el caos que es mostra. L'acció
comença al despatx de la directora del col.legi del fill, i aviat se situa set anys enrere, quan Clara
s'incorpora a la firma en què Nico col.labora.
Segons Puyo, Rodríguez dibuixa uns rols reconeixibles sotmesos a "passions descontrolades i
emocions frenètiques". Són persones que viuen a 1.000 per hora, sense temps per reflexionar. "No
pensen el que fan, actuen. No discuteixen, s'insulten; passen de l'amor al menyspreu en un
instant", diu l'autora, nascuda a Barcelona el 1973.
T'estimaré infinittt, escrita amb un llenguatge directe i senzill, és una crítica a l'estupidesa humana ("una
pràctica molt estesa", declara Rodríguez) i a la desraó d'una existència estressant. Així mateix, és un
àcid retrat de l'entorn laboral, del món sense escrúpols en què es mouen els alts executius.

ELOGIS AL CICLE T6
Puyo reclama més projectes com el T6, una aventura artística que té l'objectiu d'ajudar els dramaturgs a
estrenar i pretén acabar amb la tradicional soledat del procés creatiu. Els autors reben assessorament,
intercanvien opinions amb altres escriptors i munten l'obra juntament amb el director. "Una pràctica
que hauria de ser habitual és tristament una excepció".

Àngels Bassas i Xavier Villanueva, ahir durant un assaig.
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