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'El club de les palles' d'Albert Espinosa

MARTA MONEDERO

>> El pes d'una palla deu ser difícil de quantificar, però aquest és el títol amb què Toni Casares
encapçala el programa de mà del tercer espectacle que demà s'estrena als Tallers del TNC en el marc
del projecte T6. Parlar de fer-se palles és "en el fons un exercici de franquesa i de modèstia, llavors,
"com és que no sabem parlar obertament d'una afició tan generalitzada?", es pregunta Toni Casares,
que dirigeix El club de les palles, la nova obra d'Albert Espinosa, jove autor a qui alguns ja li han penjat
l'original cartellet de nova esperança blanca del teatre català. Aixecant la cella, Sergi Belbel precisa que
els "autors no surten com els bolets" i que el món d'Espinosa "és diferent de tot, té un sentit de l'humor
propi i una veu que no beu d'altres fonts".
Amb cara d'atabalat davant de tantes presentacions i floretes, Espinosa -"un actor que escriu", segons
s'autodefineix- comença dient que el primer dia que la seva mare es va assabentar del títol de l'obra
"n'estava molt contenta perquè va entendre que parlava de les paies amb i". Poc després devia canviar
la cara. "Volia abordar un tema que sempre es tracta o bé amb conya o bé amb sentiment de culpa",
continua el prolífic guionista de ràdio i televisió, autor d'obres com No me pidas que te bese porque te
besaré i Los pelones (que també és el nom del seu grup) i guionista de cine. Firma el guió de la
pel·lícula Planta cuarta, d'Antonio Mercero. A El club de les palles hi reuneix tres onanistes. Un home de
negocis (Sergi Caballero) es dóna un cop al cap i accepta que li faci companyia una noia (Mireia Aixalà)
que treballa al servei d'habitacions de l'hotel on s'allotja. Una trucada fa que la noia hagi de marxar i la
substitueixi un altre empleat de l'hotel, interpretat pel mateix Espinosa, a qui la idea de l'espectacle li va
sorgir arran d'un record d'adolescència. "Un càncer em va deixar sense cama i sense pulmó, i mentre
estava estirat al llit de l'hospital una senyora em va venir a explicar la seva vida. No li vaig dir res, però
uns mesos més tard me la vaig trobar i em va reconèixer que aquella conversa va ser molt important per
a ella". El club de les palles va per aquí, "en el fons afronta com una trobada casual et pot canviar la
vida".

JOSEP LOSADA / Sergi Caballero i Mireia Aixalà en un assaig d’El club
de les palles
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