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CRÍTICA JORDI BORDES

ls Pirates Teatre han estrenat una
ambiciosa Nit de reis en el Festival
Shakespeare, a la Biblioteca de Ca-

talunya. La versió d’Adrià Aubert té tot el joc
i l’equívoc imprescindible. A més, la compa-
nyia introdueix cançons interpretades en di-
recte i acompanyades de violí, clarinet, con-
trabaix, guitarra, piano... que són una verita-
ble delícia. Malgrat que la peça sigui llarga,
no molesta ni una sola partitura. El que sí que
carrega és una trama que hauria d’agilitzar
l’embolic pel bé del ritme. Perquè avui ja no
cal indicar tant a l’espectador quin és el mo-
tiu de l’enrenou, i la insistència de l’equívoc
acaba resultant contraproduent.

La companyia (onze actors, insòlit en
aquests temps de crisi!) es mou bé per l’espai

E Atractiva comèdia,
tot i el llast del text
i defensa amb l’acidesa entonada cada perso-
natge. Sens dubte, destaca Viola (Queralt Ca-
sasayas), la noia que es fa passar per noi en ar-
ribar accidentalment a les platges d’una illa
enemiga i que viu un veritable trauma entre
la persona que ella/ell estima i la persona que
se l’estima a ella/ell. Com tot bon Shakespea-
re, la lucidesa del bufó (Laura Aubert) pro-
porciona els millors moments de l’escena.
Aubert, en excedència de la Kompanyia del
Lliure, fa bons els auguris de la seva capacitat

còmica, portant el bufó del joc foll i desinhi-
bit a l’excel·lent oratòria. És una clown en po-
tència. El nas de pallasso és el que dóna més
llibertat a Laura Aubert, que sap tocar cada
una de les cordes de la comicitat i és el verita-
ble motor d’aquesta posada en escena. Tam-
bé Shakespeare garanteix altres personatges
dels quals poder riure’s, com l’ase dels cops,
l’Andreu (Ricard Farré), etern pretendent
borratxo, o Malvolio (Arnau Puig), estúpid
fins a la medul·la.

La pega de l’obra és que l’embolic
d’aquests dos germans –l’un pensa que és
mort l’altre i proven de sobreviure en terres
enemigues – acaba sent un pèl feixuc. Potser
fa 400 anys era necessari donar moltes claus, i
insistir-hi perquè l’espectador entengués bé

Tricicle suma més de 6 milions d’espectadors en 35
anys de carrera, igualant el nombre de catalans

ón com Les Luthiers argentins, però
amb la diferència que el seu llen-
guatge és la mímica i no la música, i

que mai han variat de components. Són com
els Germans Marx però sempre des de l’esce-
na i sortint a saludar els espectadors, un a un.
Tenen l’humor surrealista dels Faemino y
Cansado però amb l’honor de signar la pri-
mera funció el 1979. Tricicle celebra aquest
dissabte a Vic els seus 35 anys d’història inin-
terrompuda. Calculen que ja els han vist més
de 6 milions d’espectadors. Han superat,
doncs, l’eslògan de Jordi Pujol «Som 6 mi-
lions». Calculen que, després de Bits (l’últim
espectacle de creació) presentaran un darrer
muntatge amb la clau de one-hit wonders (el
millor de... Tricicle). Defensen que el seu ma-
trimoni artístic arribarà als 40 anys i que, si
són fiables les regles de tres, podrien vorejar
els 7 milions, tants com habitants hi ha en
aquesta Catalunya del segle XXI.

Va ser un 1 de novembre a Breda que van
pujar a l’escenari. Sense pensar gaire es van
batejar amb el nom de Tricicle. De fet, l’ar-
rencada ja és prou accidentada, ja que davant
de la renúncia d’un dels actors, Joan Gràcia i
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Seran fins
a 7 milions

7X5=35!J. BORDES

Carles Sans busquen el tercer complement.
Truquen a un company i no era a casa. Tru-
quen al Paco Mir i, com que el troben, es con-
verteix en el tercer d’una companyia que, el
1982 arrasaria arran de la seva aparició a
l’Un-Dos-Tres amb Soy un truhán, soy un se-
ñor. Diu que deien que serien flor d’estiu.
Només havien presentat un espectacle de
gags separats, Manicòmic, al Teatre Llantiol
(encara avui apareixen, ben joves, a la carte-
llera de la sala, per demostrar solvència i ol-
facte). El 1992, quan van sortir a l’espectacle
d’inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelo-
na, l’esclat ja era inqüestionable.

El mèrit de Tricicle és que ja han aconse-
guit que els néts dels seus primers especta-
dors riguin amb els seus gags. Un humor
marca de la casa, que parteix de l’observació
quotidiana i que sovint rep l’impuls de traç
gros, per fer-lo ridículament divertit. Incre-
ïble però amb una arrel de realisme. Com
moltes companyies que van començar, al
voltant de la transició (un moment de crea-
ció explosiva quan es van començar a recu-
perar el carrer i les ganes d’expressar-se i
també de sentir noves veus), també han pas-

sat per la televisió, amb programes que res-
ponen fidelment a la seva factoria artesanal,
tan exigent com divertida. Tan connectada
amb el dia a dia i el públic més ampli com es-
tudiat el gest per no fer un moviment de més.
També han treballat, conjuntament, en dos
musicals: Spamalot (Monty Python, una al-
tra referència a l’humor surrealista) i Forever
young, una comèdia que es riu dels artistes
que arriben a la vellesa i encara demanen el
seu moment de glòria setmanal.

En el món de la cultura, en què tot necessi-
ta revolucions constants, Tricicle ha sabut
mantenir-se en un lloc preeminent, sempre

BITS
Tricicle

Actuacions a Catalunya

Dia i lloc: Demà
sessions a les 18 i
20.30 hores. Al Teatre
Atlàntida de Vic.

Dies i lloc: Divendres,
14 de novembre (21h),
dissabte, 15 de
novembre (18h i 21h) i
diumenge, 16 de
novembre (18h). Al
Teatre Kursaal de
Manresa.
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Petit Romea rescata l’esperit Cavall Fort
iu el Teatre inaugura temporada al Teatre Romea aquest diu-

menge, recuperant l’antiga tradició que fa anys va iniciar Ca-
vall Fort amb els cicles de teatre familiar. De fet, el Romea ha
programat puntualment familiars els darrers anys (Els contes
del Sr. Nil 2007) i va emparaular una programació amb Come-
diants que, finalment, no va materialitzar-se. Ara, Viu el Tea-
tre (que fa una dècada que programa al Poliorama) també serà
al Romea. A partir de diumenge es presenta Perduts a la Viqui-
pèdia (Grec, 2013), una obra que parla sobre ciència a partir
d’un viatge imaginatiu i amb molt d’humor per la Viquipèdia.
Els protagonistes han de fer un treball sobre ciència, però aca-
baran sent els científics els que els guiaran per totes les pàgines
de ciència de la història.

PERDUTS A LA VIQUIPÈDIA
Anna Manso
Direcció: Teresa Pombo
Lloc i dia: Romea. Els diumenges del 2 al 30 de novembre (12 h)

Nou retrat de la família
enise Duncan torna a l’entorn familiar, el que més coneix. Ja

el va retratar a Está linda la mar (Nau Ivanow, 2103). Ara, l’au-
tora investiga sobre l’amor/odi dels germans i hi incorpora un
element que distorsiona: la noia, la Júlia.

ABSENTEE
La Pulpe Teatro
Autoria i direcció: Denise Duncan
Intèrprets: Salvador Miralles, Marta Santandreu, Moli Quetglas
Lloc i dia: Al Tantarantana, del 5 al 23 de novembre

Un vodevil ‘intel·ligent’
na mena de cabina dels germans Marx. Així és com es pot

definir la darrera proposta d’Iguana Teatre. Hi ha, sí, ho admet
el director, l’humor absurd de Ionesco, un aire de Kafka i
l’ombra de la reina Ubú, però també s’hi respira l’ambient de
la família dels còmics de la casa Bruguera. Iguana, hàbil del
seu teatre físic (“les emocions surten del moviment”, no del
teatre stanislavskià, comenta Molinet), manté un punt de farsa
per definir el cambrer i el director de l’hotel per servir un veri-
table vodevil de portes i embolics que, rara avis, clama a la in-
tel·ligència. Tot intriga amb un mort que no para de bellugar-
se; l’amaguen.

Z I L’HABITACIÓ 113
Iguana Teatre
Autor: Joan Carles Bellviure

Direcció: Carles Molinet

Intèrprets: Luca Bonadei, Jordi Cumellas, Rodo Gener i Salvador Oliva

Lloc i dies: A la Sala Muntaner, fins al 9 de novembre
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LLIGA DE TEATRE
Sixto Paz

n grup de petites
companyies munta
la primera Lliga de
Teatre. Tot i que
amb un caràcter pi-
lot (els artistes inci-
ten al debat després
de veure l’obra en-
tre els col·legues i
compartint infor-
mació amb els altres
equips), ja s’hi han
apuntat un centenar
d’intrèpids jugadors
que aspiren a apren-
dre i jugar en aquest
torneig que s’inspira
en els de futbet dels
joves.
Lloc i dia: Dimecres i
dijous fins al 18 de
desembre
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Broma amarga. Quatre personatges que lluiten per no trobar-se, en
una habitació, d’Iguana Teatre. À. ROMAGUERA

la confusió, però ara es faria adequada una
retallada en el nus i en el desenllaç que per-
meti guanyar velocitat a la broma. A la Bi-
blioteca de Catalunya, Els Pirates Teatre han
pogut aprofitar un espai que deu ser deu ve-
gades més gran que el que gestionen des de fa
poc menys d’un any: el Círcol Maldà. A la bi-
blioteca hi caben molts més espectadors (so-
bretot en el format actual de Traduccions-
Translations) i també un escenari que permet
grans gambades, amb múltiples entrades i
sortides, que hauran de reordenar quan facin
temporada al Maldà aquest Nadal. Seria una
bona ocasió també per aplicar el bisturí i re-
duir la durada. Bon viatge i que la lucidesa i
l’amor segueixin vencent els individus buits
de cor i plens d’orgull! ❋

NIT DE REIS
W. Shakespeare
Direcció: Adrià Aubert

Intèrprets: Laura
Aubert, Queralt
Casasayas, Núria
Cuyàs, Clara de Ramon,
Ricard Farré, Xavi Frau,
Robert González, David
Marcé, Laura Pau,
Lluna Pindado, Arnau
Puig
Dia i lloc: 28 d’octubre,
a la Biblioteca de
Catalunya. Faran estada
al Círcol Maldà, des del
10 de desembre

amb el favor del públic. El seu treball ha anat
integrant la veu en off, l’audiovisual, l’attrez-
zo més voluminós... tot per provocar la sor-
presa i, amb ella, la riallada. La resistència a
escena és tanta que també han anat veient ge-
neracions de periodistes en les seves presen-
tacions. El matrimoni segueix perquè és ex-
pert en convivència. Tricicle és una part im-
portant en el dia a dia dels tres actors, però
cadascú desenvolupa altres actuacions més
enllà dels seus companys. Fan vacances sepa-
rats i, sobretot, són els que més disfruten
quan són en plena actuació. És el gran secret
per sumar 7 milions d’espectadors! ❋

Són 3 de 35. Tricicle
celebra demà a Vic el
seu 35 aniversari
d’història a escena.
XARLI DIEGO
COMUNICACIÓ


