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Gemma Rodríguez s'estrena com a autora amb 'T'estimaré infinittt', interpretada per Àngels
Bassas i Lluís X. Villanueva

La desfeta de la família moderna

Marta Monedero
BARCELONA

'T'estimaré infinittt' és una comèdia tràgica que gira al voltant de la família escrita per Gemma
Rodríguez, autora resident del projecte T-6 del Teatre Nacional.

Com que vivim en un temps en què no hi ha espai per a la reflexió, els protagonistes de T'estimaré
infinittt són incapaços de posar-se a pensar. L'acció només pot ser trepidant, frenètica, tremendament
frívola i despullada de tota raó. "Volia explicar la història d'una família moderna on els protagonistes
connectin amb allò que li passa al públic", exposa Gemma Rodríguez, que, imbuïda pels codis
cinematogràfics, s'ha marcat un ritme ràpid i ha executat una perversió de l'espai i el temps per explicar
el caos que els cau a sobre als protagonistes: una parella que després de set anys de convivència, es
troba davant la professora del seu fill per discutir qui se'l queda cada cap de setmana.
La idea li va venir en llegir un eslògan electoral que deia: "La família, el teu millor equip". A partir d'aquí,
li van rondar diferents idees que van acabar confluint en la tercera obra que escriu, però la primera que
es veurà en un escenari. Àngels Bassas, Lluís X. Villanueva i Teresa Urroz són els tres intèrprets de
T'estimaré infinittt, que dijous s'estrena a la Sala Tallers en el marc del projecte T-6, el viver d'autors que
conrea el Teatre Nacional. "No entenc com no n'hi ha vint-i-tres, de T-6!", s'exclama Magda Puyo, la
directora d'aquesta comèdia àcida que ha treballat ben a prop de l'autora a l'hora de portar el text més
enllà del paper. "És lògic que els directors vulguem fer clàssics perquè funcionen, o èxits ja contrastats
del West End o de Broadway, però cal dirigir autors com la Gemma i aconseguir que això no sigui
excepcional". Puyo també ressalta l'excepcionalitat de la coincidència de dues dones, dramaturga i
directora. "Sembla que d'actrius -mentre mira a Àngels Bassas- anem servits, però falten dramaturgues i
directores".
De zero a mil
L'actriu prefereix centrar-se a lloar l'escriptura de l'autora, tot i que als intèrprets els ha "obligat a passar
de zero a mil, perquè no hi ha transicions, és difícil de fer, però molt divertit". T'estimaré infinittt "té un
caos aparent, però hi ha un ordre intern", afegeix. El seu partenaire, Lluís X. Villanueva, exposa que el
públic haurà de reconstruir què els passa "als personatges", ja que la història es narra de manera
fragmentada, una tècnica més estesa al cine que al teatre.

'T'estimaré infinittt'
Sala Tallers
Del 26/02 al 14/03
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JORDI GARCIA / Àngels Bassas i Lluís X. Villanueva encarnen a la parella malavinguda de
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