
«No és tan fàcil», amb nova companyia
Carles Prats i Jep Barceló recuperen la comèdia de Paco Mir amb Marta Tricuera
Les múltiples maneres 
possibles de deixar 
la teva parella 
proporcionen moltes 
rialles, banyades 
de crua realitat, en 
mans de Paco Mir. El 
text del ‘Tricicle’ No 
és tan fàcil serveix 
a la nova companyia 
sabadellenca Estrena 
Morena per debutar a 
L’Estruch.

CARLES CASCÓN

S'ompliran les dues funcions 
-aquest divendres i dissabte a 
les 21h .- a L’Estruch de No 
és tan fàcil, comèdia sobre el 
món de la parella que signa 
Paco Mir, d ’El Tricicle, i que 
Fam de Tu Teatre ja va pujar a 
escena fa 11 anys.

Dos dels mateixos actors 
d’aleshores (Carles Prats i Jep 
Barceló) i Marta Tricuera han 
triat aquesta garantia de ria
lles per a debutar com a com
panyia: Estrena Morena.

-Amb el Carles feia temps

Marta Tricuera, Josep Barceló i Carles Prats, integrants de la nova cia. Estrena Morena

que volíem muntar alguna cosa 
i vam pensar que la Marta, 
amb la qual hem coincidit a 
Il·lús Teatre, hi encaixava per 
edat i per la seva versatilitat»,

explica Barceló, que en la pri
mera versió de No és tan fàcil 
els dirigia Erika Magem.

Aquí ho ha fet Pedro Ruiz, 
un altre component del caba

Entre Cametes porta «Burundanga», 
de Galceran, a ÜAlternativa
S’estrena aquest divendres i es veurà fins al 9  de març

ret-literari de Jordi Fité. -És un 
divertiment des del comença
ment fins al final», diu Barceló 
de l’obra de Paco Mir. En Qui
que (Carles Prats) ha decidit

deixar l ’Andrea, i en una con
versa amb un cambrer (Bar
celó). whisky en mà, comencen 
a elucubrar les mil maneres de 
fer-ho. i quina pot ser la millor 
possible. Serà difícil, però.

Fantasia... i realitat
«Paco Mir es va lluir amb el 
text, que té molta fantasia... i 
realitat. És un gag sobre l’al
tre», resumeix Barceló. La idea

Barceló: «És un 
divertiment des del 
començament fins 

al final»

és rodar l ’obra per altres sales 
i abans concretar alguna fun
ció més a La Bàscula.

Barceló, mentrestant, conti
nua amb el seu exitós monò
leg Maragall a casa a la casa- 
arxiu del poeta a Barcelona 
(ara amb funcions matinals) i 
acaba de rodar un documental 
per TV3 sobre el general Prim. 
amb algunes escenes al seu 
Reus natal i també a Madrid ■

C. C.

Els amants del Jordi Galceran 
en el seu vessant més de 
comèdia es poden retrobar a 
partir d ’aquest divendres amb 
un dels seus textos d’embo
lics, Burundanga, que la com
panyia Entre Cametes porta 
al petit teatre L’Alternativa del 
carrer Marià Aguiló.

Una història sobre dos ena
morats on la noia ho vol saber 
tot d ’ell però no s ’atreveix a 
preguntar-li (i que gràcies a 
una droga de la veritat des
cobrirà secrets insospitats), 
arriba amb direcció de Rosa 
Grané i estarà en cartell fins 
el 9 de març (divendres i dis
sabtes a les 22h i diumenges 
a les 19h; 10 euros).

Una escena del muntatge, que dirigeix Rosa Grané

Aquest combinat d’embolics 
de l’autord’E/mètodeGrónholm 
està protagonitzat per Sara 
Schkot, Clara Sellés, Cesc

Permanyer, Joan Altarriba i Pep 
Lasala (638 061 328 /  645 
950 666; lalternativateatre@ 
gmail.com) ■
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