
43ara DIUMENGE, 17 DE FEBRER DEL 2013 cultura
ARTS ESCÈNIQUES

L’amor i tots els seus jocs

Elisenda Roca estrena demà al Te-
atre Poliorama una nova producció
del musical T’estimo, ets perfecte, ja
et canviaré. Tretze anys després de
la que va firmar Esteve Ferrer,
l’obra no ha perdut vigència.

amb cadires d’oficina amb ro-
des”, explica Roca, que ha pogut
potenciar a l’escena els diferents
ritmes de la música: jazz, foxtrot,
gòspel, rock, swing i country.

“T’estimo, ets perfecte, ja et
canviaré és una obra endimonia-
da, Fregoli total, cal un equip
molt compenetrat. A més de ser
bons cantants i bons actors, els
intèrprets han de tenir la capaci-
tat de fer els canvis d’escena molt
ràpidament”, afegeix Roca. El
muntatge es desenvolupa en un
escenari net, i els actors van in-
troduint els mínims elements de
mobiliari que caracteritzen ca-
dascuna de les 21 escenes que el
formen. A més dels mobles, en
aquesta ocasió, els llocs on succe-
eixen les accions estan suggerits
per un seguit d’il·lustracions de
Paula Bonet que es projecten al
fons de l’escenari. “Hem treba-
llat molt estretament. Volia do-

nar una altra imatge a l’espectacle.
Ella no havia fet mai un treball
d’aquest tipus. Ha sigut tot un rep-
te”, explica Roca.

A més de la renovació d’un feno-
men teatral, T’estimo, ets perfecte, ja
et canviaré també suposa el retorn a
la direcció teatral d’Elisenda Roca
després de Misteriós assassinat a
Manhattan, la versió teatral de la
pel·lícula de Woody Allen que va es-
trenar el 2006. Des d’aleshores al-
tres compromisos la van mantenir
allunyada de l’escenari. “M’havien
ofert un altre projecte que m’en-
grescava, però la televisió no em va
permetre dedicar-m’hi absoluta-
ment com m’hi he pogut centrar
ara”, diu la periodista. “Espero que
la gent s’ho passi molt bé. En
aquests temps tan negres no hem de
deixar que el teatre i la cultura es pa-
ralitzin. Ens hem de sobreposar i ti-
rar endavant aquests projectes sigui
com sigui”, conclou.e

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA. L’espera ansiosa
d’una trucada, els dubtes, les pri-
meres cites, els equívocs, la tendre-
sa, les mentides, el desig, la rutina,
el matrimoni... Des de fa segles
l’amor és una font d’inspiració in-
esgotable per a creadors de tota
mena, i quan els sentiments més
idealitzats es desgranen en les
grandeses i en les petites misèries
de la gent corrent sorgeixen obres
com T’estimo, ets perfecte, ja et can-
viaré. Aquest musical de Joe DiPie-
tro i Jimmy Roberts és recordat a
Barcelona perquè va ser un feno-
men quan es va estrenar a finals del
1999 de la mà del director Esteve
Ferrer al Teatre Poliorama, i demà
Elisenda Roca n’estrena una nova
producció al mateix teatre. Tretze
anys després, com canten els qua-
tre protagonistes, “Ja hi tornem a
ser”, amb la dosi d’humor, ironia i
mala bava amb què les cançons
tracten el món de la parella.

Hi tornen a ser Frank Capdet,
que va fer la gira del muntatge ante-
rior, i Mercè Martínez, que va debu-
tar com a professional aleshores.
“Ara l’agafo amb tretze anys més
d’experiència”, explica Elisenda Ro-
ca, que ha comptat amb dues de les
veus més solvents del musical cata-
là: Muntsa Rius i Jordi Vidal. “La
Muntsa tenia moltes ganes de fer
l’obra el 1999, però estava embaras-
sada. Ve de fer un paper més melo-
dramàtic, la Sally de Follies. I Jordi
Vidal és extraordinari. Em va cap-
tivar a Món Brel i The black rider, i la
seva capacitat per transformar-se.
Aquí serà una sorpresa”, avança la
directora. “Les cançons acompa-
nyen molt bé les escenes, n’hi ha al-
gunes que pràcticament són una
cançó”, explica l’actriu Roser Bata-
lla, que el 1999 i ara s’ha encarregat,
juntament amb Anna Ullibarri en
aquesta ocasió, de traduir les can-
çons. Tretze anys després els temes
no han perdut vigència, i només ha
calgut posar-los al dia amb detalls
com l’aparició de les noves tecno-
logies i els canvis en les joguines
–les consoles s’han imposat– que
s’esmenten als temes.

Un espectacle frenètic
Elisenda Roca es va reunir amb Joe
DiPietro a Nova York abans de po-
sar-se a treballar. T’estimo, ets per-
fecte, ja et canviaré té algunes aco-
tacions, però la directora ha tingut
prou marge per deixar-hi el seu se-
gell. “El muntatge té algunes acota-
cions, molt ben marcades. Una de
les escenes, L’autopista de l’amor
–que relata el típic viatge en cotxe
de tota una família–, s’ha fet en to-
tes les versions, inclosa la catalana,

Frank Capdet i Muntsa Rius en un moment de T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Al
fons, la il·lustració de Paula Bonet que vesteix l’escena. DAVID RUANO

‘T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré’ torna de la mà d’Elisenda Roca

El Teatre Poliorama enceta programa doble

Coincidint amb l’estrena de T’esti-
mo, ets perfecte, ja et canviaré, el
Teatre Poliorama estrena progra-
mació doble. Abans del musical de
Joe DiPietro i Jimmy Roberts es
pot veure, fins al 17 de març, Red
Pontiac, l’obra de Pere Riera (Ca-
net de Mar, 1974) protagonitzada
per Míriam Iscla i Cristina Cervià.
El text, que aborda en clau de co-
mèdia els sacrificis que dues mares
fan pels seus fills, va ser un dels se-
mifinalistes del I Torneig de Dra-
matúrgia Catalana que va organit-
zar el festival Temporada Alta, i és
una producció de la Sala Trono de
Tarragona.

Eclèctic
El musical
està compost
amb ritmes
de jazz,
gòspel, rock
i country

Vertiginós
Els intèrprets
han de fer
una vintena
de canvis
d’escena a un
ritme frenètic
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Els guanyadors
de la Berlinale

● Ós d’Or al millor film
‘Child’s pose’, de Calin Peter
Netzer

● El Gran Premi del Jurat
‘An episode in the life of an
iron picker’, de Danis Tanovic

● Alfred Bauer Prize
‘Vic + Flo saw a bear’, de Denis
Côté

● Millor director
David Gordon Green per
‘Prince avalanche’

● Millor actriu
Paulina García per ‘Gloria’

● Millor actor
Nazif Mujic per ‘An episode in
the life of an iron picker’

● Millor guió
‘Closed curtain’, de Jafar Panahi

● Millor fotografia
‘Harmony lessons’, de Von
Emir Baigazin

● Menció especial del Jurat
‘Promised land’, de Gus van
Sant, i ‘Layla Fourie’, de Pia
Marais

● Millor curtmetratge
‘La fugue’, de Jean Bernard
Martin

● Premi a la millor ‘opera
prima’
The Rocket, de Kim Mordaunt


