
T de Teatre canta Empar Moliner
original
Després de l’aliança entre Dagoll Dagom  i T de Teatre, que va tenir el seu primer fruit amb
l’espectacle La tendresa, arriba una nova col·laboració de les dues companyies, a les que s’ha
unit  La Brutal. Tres noms del teatre per al gran públic (fet en català) de casa nostra s’alien per
portar a escena els contes d’Empar Moliner: T’estimo si he begut, volum publicat per Quaderns
Crema el 2004 (Premi Serra d’Or 2005). L’espectacle, dirigit per David Selvas  i amb música
original d’Andreu Gallén, s’estrenarà al Teatre Poliorama el 21 de març.

David Selvas amb el repartiment de ‘T’estimo si he begut’. © David Ruano

Avís per a navegants: si la roda de premsa es programa en un bar, hi ha molts més números
que sigui un èxit. I encara més si els periodistes poden beure una copa de vi (gentilesa D.O.
Catalunya) o un còctel. El Campari Milano Cocktail Bar  es va omplir de mitjans (i personatges
misteriosos que apareixen quan hi ha teca o mam), àvids d’informació i de libacions. Servidor,
un Bloody Mary. Res millor que un còctel abans de dinar. La productora Anna Rosa Cisquella,
cara visible i factòtum de Dagoll Dagom (els seus dos col·legues Joan Lluís Bozzo i Miquel
Periel estan mig jubilats) va introduir l’espectacle fent servir símils del món del vi: si Dagoll
Dagom, T de Teatre i La Brutal (per ordre d’edat) són companyies amb “denominació d’origen
Catalunya” (picada d’ullet als patrocinadors), i l’Empar Moliner és una reconeguda sommelier (i
bevedora, afegeixo). No dic res que no sapiguem tots. A casa sempre ho hem dit: “Val més
borratxo conegut que alcohòlic anònim”.
“Aquest projecte neix entre copes”, explica David Selvas. Els contes urbans, àcids i patètics
(quan cal) de la Moliner són un retrat acuradíssim (i amb molta mala llet) d’aquelles parelles
que, segons l’autora, “val més que no siguem nosaltres, sinó els nostres veïns”. Selvas
repeteix amb part de l’equip de La importància de ser Frank  (que actualment es pot veure al
Poliorama), com ara Maria Armengol  al vestuari i Pere Faura  a la coreografia. L’escenografia
de T’estimo si he begut, signada per Alejandro Andújar, situa tota l’acció en un bingo, lloc que
permet tota mena de trobades i separacions, on hi ha lloc per l’atzar i l’alcohol i on, com amb
l’amor, “gairebé mai et toca, però et pot tocar”. Andreu Gallén ha compost les cançons de
l’espectacle, que tots coincideixen en definir no com un musical, sinó com “teatre amb
cançons”. Com La importància de ser Frank, en definitiva. A les quatre T de Teatre (Mamen
Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca), s’afegeixen David Bagés, Mercè Martínez  i
Ernest Villegas, tots ells amb dosis semblants d’il·lusió i pànic per cantar en escena. Excepte
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la Martínez, és clar. “Als assajos tots ens posem al costat de la Mercè”, confessa Àgata Roca.
L’actriu sabadellenca va cantar, acompanyada al piano per Gallén, el tema que dona títol a
l’espectacle, deixant tota la parròquia muda (a l’autora, la primera).
Les set o vuit cançons (encara no està clar) que conformaran l’espectacle tenen cadascuna un
estil molt diferent, del jazz al pop, passant per l’electrònica, i Anna Rosa Cisquella cita els
muntatges històrics de Dagoll Dagom Glups!  (1983) i T’odio, amor meu  (1995), perquè ens fem
una idea de per on anirà la cosa. Si en aquells dos muntatges eren els còmics de Gérard
Lauzier  i els relats de Dorothy Parker  l’origen de tot plegat, aquí ho seran els contes d’Empar
Moliner (adaptats al teatre per ella mateixa), del volum que es reeditarà ben aviat. Si l’èxit
d’Antaviana va aconseguir que es reeditessin els contes de Pere Calders, T’estimo si ha begut
fa el mateix amb els de la Moliner. “Això és una coproducció de veritat”, conclou Cisquella,
que creu en el teatre de qualitat per al gran públic i està convençuda que aquest muntatge
sumarà els públics que ja tenen les tres companyies.
L’estrena serà el 21 de març, o sigui que ja en parlarem quan toqui. De moment, i regalo la
idea per a futures rodes de premsa: el Bloody Mary era deliciós.
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