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Tricicle posa 'Dinamita' al Teatre Victòria

Marta Monedero

'Dinamita' 
Teatre Victòria
Del 16/11 al 09/01

Al Tricicle no se li acaba la càrrega explosiva. No tan sols ha reciclat la sèrie de TV3 'Dinamita'
adaptant-la als escenaris per instal·lar-la al seu quarter general, el Teatre Victòria, sinó que en
prepara nous episodis televisius sota el títol de 'Trilita'.
Un cop comprovat que la fórmula els ha funcionat a la tele, els integrants de Tricicle consideren que el
millor és fer-ne variants, adaptades, esclar, al nou format. Del més d'un miler d'esquetxos que han usat
a la tele, n'han destriat una seixantena i els han treballat segons els codis teatrals. "El traspàs al teatre
ens ha permès aprofundir més en els personatges i donar una altra dimensió als gags", comenta Paco
Mir, que tal com feien a la petita pantalla ells i els seus companys de grup, Joan Gràcia i Carles Sans,
apareixeran esporàdicament en alguna funció d'aquesta renovada Dinamita que protagonitzen Ricard
Borràs, Cati Solivellas, Carles Heredia i Toni Gonzàlez. No hi ha ni Vicenta N'Dongo ni Mia Esteve. En
canvi els seus papers els assumeix Cristina Solà. Tots opinen que la prova teatral és més dura, perquè
es veu "si el públic riu o no", comenta Gràcia, "fet que permet rectificar d'un dia per l'altre". 

Amb una única escenografia, l'opció escènica passa per agrupar els esquetxos segons els llocs on es
desenvolupen: un restaurant, una discoteca... Les variacions de vestuari i maquillatge també els han
condicionat en la versió teatral de Dinamita, condicions que propiciaran que el ritme sigui una miqueta
menys endimoniat. 

Carlos Heredia, en un dels esquetxos de la Dinamita televisiva
Arxiu
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