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Geppetto era un fuster amb un excedent d'amor? Pinotxo era un tros de fusta amb ànsies de moviment?
Són una fantasia que ens permet valorar millor la realitat? O una realitat que no ens impedeix somiar i
divertir-nos?
Albert Espinosa (Barcelona, 1974) és enginyer químic i està en ratxa. A més d'aprovar la carrera, va
fundar un grup teatral universitari. El 1995 va estrenar Los pelones, obra escrita, dirigida i interpretada
per ell mateix, que narra experiències autobiogràfiques de la lluita que va mantenir durant 10 anys
contra el càncer i en la qual va perdre una cama i un pulmó, però no el somriure ni, cosa que resulta
més difícil, la capacitat de provocar-lo en els altres. Un cop superat aquest escull melodramàtic,
continuo. Los pelones va tenir molt d'èxit, ampliat amb la recent adaptació cinematogràfica (Planta 4a,
d'Antonio Mercero). El 1999 va estrenar Retazos, el 2002 Bailes i Mi vida en 65'; aquesta última va rebre
el premi Butaca 2003 i ara està previst que també es transformi en llargmetratge.
Fa uns mesos, Espinosa va estrenar al Poliorama Això no és vida, de les T de Teatre, de la qual és
coautor; fa poques setmanes va estrenar al Tantarantana No me pidas que te bese porqué te besaré,
una comèdia (que és com afronta amb desimboltura els temes delicats que toca: malalties, mort,
solitud...) sobre deficients mentals amb un fons de guitarra; el 26 de març estrena a la sala Tallers del
Teatre Nacional El Club de les palles, una comèdia sobre l'amor i l'amistat, conceptes omnipresents en
els seus textos. Proa ha publicat en un volum aquesta obra i les dues més del projecte T6-2003:
Almenys no és Nadal, de Carles Alberola, i T'estimaré infinittt, de Gemma Rodríguez.
Però és que també és guionista. Ha escrit en programes d'esports, infantils (respondre les trucades del
Tomàtic!), reality show... i també ha participat en sèries com ara El cor de la ciutat, Psicoexprés i,
actualment, en la nova temporada de Jet lag. També és coguionista de l'excel·lent film Tempus fugit,
d'Enric Folch.
Quin és el secret de tant d'èxit, estrenes, premis...? Suposo que utilitzar l'humor no com a finalitat, sinó
com a mitjà per conduir-nos fins als mons on s'amaguen, per evitar que un mal ús els faci malbé, els
sentiments més delicats. D'alguna manera, Albert Espinosa és un Pinotxo que ens permet ser
Geppettos, a tots plegats.
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