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On mengis, no caguis

Francesc Massip

'T'estimaré infinittt', de Gemma Rodríguez. Intèrprets: Àngels Bassas, Teresa Urroz, Lluís
Villanueva. Direcció: Magda Puyo. TNC, 26 de febrer.

L'extrem individualisme imperant i les inacabables jornades laborals redueixen sensiblement les
ocasions amatòries i sovint restringeixen el naixement de relacions en l'estricte àmbit del treball. Una
circumstància cada cop més quotidiana però gens positiva, en la mesura que als múltiples conflictes que
assetgen qualsevol parella en l'aspecte estrictament sentimental s'afegeixen els poderosos
desencontres que provoca el fet de compartir també l'espai laboral.
En aquesta realitat s'arrela la primera comèdia que estrena Gemma Rodríguez, el component inèdit de
la tongada d'autors residents del T6 d'enguany. Formada als tallers de la Beckett, presenta, amb una
dicció ben pròpia i original, algunes de les característiques que ha perfilat aquesta escola dramatúrgica:
rèpliques breus i incisives, presentació de situacions en un punt ja iniciat que obliga l'espectador a
reconstruir els precedents, presència de personatges que no intervenen físicament en l'acció visible
però que incideixen sobre l'escena, presentació d'una mateixa seqüència des de punts de vista distints,
etc. Recursos hàbilment disposats per l'autora en aquest T'estimaré infinittt que de fet s'acaba a la
penúltima escena: la darrera visualitza el que ja ens imaginàvem, la intensitat de la primera escomesa
amorosa dels protagonistes. Tinc la sensació que, sense afegir nova informació, aquesta última
seqüència el que fa és solapar l'escena anterior que, sobre el paper, ens sembla un adequat final,
culminació d'una continguda escalada de violència de gènere i de competitivitat laboral que en el text és
d'una contundència sense pal·liatius i en l'escenificació passa gairebé com un parèntesi.
La peça és trepidant, ben dialogada, esquitxada d'ironia, amb rèpliques hilarants que disseccionen la
realitat amb la incisió d'un bisturí de tall net, que defuig el sang-i-fetge. L'escenificació col·labora a
amainar la sacsejada, disposant l'acció en un espai sobri i asèptic. Mobilitzen la trama tres consistents
actors en un treball vertiginós, bé que amb un to excessivament seriós, llevat del final farsesc que
desentona. Àngels Bassas, amb un riure refrescant i una veu poderosa, construeix la nova cap de
recursos humans d'una potent empresa que, en ser presentada al personal just un dia d'alta
temperatura eròtica, és traspassada per l'esguard àvid de l'executiu que incorpora un desimbolt Lluís
Villanueva. Amor a primera vista que aviat es demostra inviable sota l'escèptica mirada de Teresa Urroz,
ja que, com es diu vulgarment, "on mengis, no caguis".
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