
El teatre Kursaal de Manresa és
escenari per tercer cop d’un espec-
tacle de Tricicle. El trio que formen
Paco Mir, Carles Sans i Joan Grà-
cia presenta en aquesta ocasió el
seu fins ara darrer espectacle, Bits,
una successió hilarant de gags
que té com a excusa el caos inhe-
rent a la gran xarxa que és Internet.
Sans explica quines reaccions ge-
nera arreu de l’estat un muntatge
que va arrencar a córrer el 24 de
maig del 2012 a Alacant.

Dos anys i mig de «Bits» i... fins
quan?

Els nostres espectacles, afortu-
nadament, estan molt temps en
cartell, entre tres anys i mig i qua-
tre. Aquest cap de setmana serem
a Manresa, el desembre anem a
Madrid per estar-hi dos mesos
més... Hi ha llocs que hi tornem
perquè el primer cop s’omple el
teatre i es queda gent sense poder-
nos veure. Per això, els empresaris
ens contracten de nou.

A hores d’ara, Tricicle és una
aposta segura?

Si funciona, si la gent va al tea-
tre, no serem nosaltres qui direm
que no. Quan acabarem la gira de
Bits? Per al 2015 ja ho tenim tot ple.
Però s’ha de tenir present que pa-
rem els mesos de juliol i agost, ens
hem de refer una mica perquè, si
no, estaríem viatjant tot l’any.

«Bits» és un espectacle nou de
trinca. Hi ha alguna mirada a les
produccions del passat?

Hem recuperat un parell de

gags, com el de les velletes d’Exit,
aquelles turistes franceses que es-
taven en un aeroport i que ara hem
posat en un supermercat.

Té línia argumental «Bits»?
Quan ens vam plantejar el nou

espectacle, vam concloure que
volíem fer allò que ens vingués de
gust. Sempre ens hem preocupat
per trobar una línia argumental, un
fil conductor, sòlid, però en aques-
ta ocasió teníem moltes idees di-
ferents... Bits reflecteix el calaix
de sastre que és Internet, i l’es-
pectador veu en una pantalla com
es passa d’una web a una altra.
Una de les idees va ser recuperar
les velletes, que són uns perso-
natges nostres molt icònics.

És curiós, però la paraula «bit»
gairebé no deuria ni existir quan
van començar la seva carrera,
ara fa trenta-cinc anys.

No hi havia ni tan sols telèfons
mòbils. A Exit surten uns execu-
tius en una sala de l’aeroport es-
perant un avió que s’endarrereix.
Quan vam reposar l’espectacle,
vam haver d’incloure-hi els mò-
bils... no s’hauria entès uns
executius que no en fessin servir.

Internet, per sort, pot ser tema
d’una obra de teatre, però no la
pot piratejar.

Afortunadament. Al teatre l’han
perjudicat la televisió i el futbol.
Joan Gràcia diu que l’esport ha fet
molt de mal a la societat perquè ha
substituït la cultura d’una mane-
ra molt bèstia, ja que la gent no és
capaç de mobilitzar-se en altres ni-
vells, però sí per l’esport. Això ha
estat l’agonia de la cultura. I ja
només faltava el tot gratis d’Inter-
net.

Però el teatre continua dem-
peus. Què en pensa?

La torna d’això que dic és que la
gent, que no és ximple, s’ha tornat
més selectiva, i va a allò que sap
que li farà passar una bona estona,
ho veiem en alguns concerts o en
el Tricicle, per exemple. Abans, es
podia apostar per alguna cosa
desconeguda, però ara la gent es
gasta els diners en el que ja coneix.

Dins de tot, doncs, no es deuen
pas queixar?

No hi perdem tant, però amb el
21 % de l’IVA hi perdem tots. 

«Bits» juga amb el ritme més
que els altres espectacles?

Trobar el ritme adequat sempre
ha estat la característica dels nos-
tres espectacles. Tenim un ritme te-
levisiu: hi ha gent que quan riu un
gag ja en té un altre al davant. Si fas
teatre sense paraules, no pots per-
metre’t temps morts. El gest exigeix
una comunicació ràpida. Cal un
bon ritme. A mesura que ens fem
grans, diem que hem de muntar
un espectacle per anar més tran-
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LA COMPANYIA

TRICICLE
Catalunya, 1979

La companyia teatral més
popular del país compleix

aquest mes 35 anys. El projecte
va néixer el novembre del 1979
de la mà de tres amics de l’Institut
del Teatre que en poc temps van
seduir amb una proposta basada
en els gags muts, una successió
de seqüències hilarants que han
convertit Tricicle en una marca de
prestigi. Manicomic (1982) va do-
nar el tret de sortida a un seguit
d’espectacles que han vist milers
de persones arreu de Catalunya i
de l’estat: Exit (1984), Slastic
(1986), Terrífic (1992), Entretrès
(1996), SIT (2002), Garrick
(2007) i Bits (2012). Les sèries de
televisió Tres estrelles (1987) i
Dinamita (2000) i la producció
d’obres de teatre com Spamalot
(2008) i Forever Young (2011)
també figuren en el currículum
d’un trio que, fins i tot, té una rè-
plica pròpia en la companyia jove
anomenada Clownic.

d’Entrada
la guia d’oci per al cap de setmana
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DIVENDRES, 14 DE NOVEMBRE DEL 2014

CINEMA
«Matar al mensajero», basada en
la vida del periodista Gary Webb,
que va relacionar la CIA i el tràfic
de cocaïna, arriba a les sales. 39

36

Entrevista Carles Sans
Actor. Nascut el 1955 a Badalona, l’intèrpret que va fundar Tricicle amb Paco Mir i Joan Gràcia és conscient que la companyia ja fa temps que va crear una
marca d’èxit i de prestigi. L’espectacle «Bits», que es pot veure aquest cap de setmana al teatre Kursaal de Manresa en quatre funcions, des d’avui fins a
diumenge, és el darrer de creació pròpia que signarà el trio. Segurament, el seu comiat dels escenaris serà un darrer muntatge amb els seus grans èxits

L’ESPECTACLE

Lloc: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. Dies: avui, a les 21 h; dissabte, a
les 18.30 i a les 21 h; diumenge, a les 18 h.
Entrades: 32 euros (29 euros amb el carnet
El Galliner i els majors de 65 anys). Venda a les
taquilles, al telèfon 93 872 36 36 i al web
www.kursaal.cat. Direcció, creació i inter-
pretació: Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir.

Bits

Toni Mata i Riu
MANRESA

«Internet és un calaix de sastre, però per
sort encara no es pot piratejar el teatre»
Tricicle porta aquest cap de setmana al Kursaal de Manresa quatre funcions de la llarga gira de l’espectacle «Bits» 

«El ritme és televisiu. A

mesura que ens fem grans

diem que farem un xou tranquil,

però sempre traiem la llengua»

«Vam voler recuperar el

gag de lesvelletes, a les quals

hem canviat de lloc, i s’ha passat

de l’aeroport a un supermercat»

«Els nostres espectacles

acostumen agirar entre tres

anys i mig i quatre. El vam iniciar

el 2012 i ja tenim el 2015 ple»

Carles Sans, un badaloní que porta 35 anys sobre els escenaris

PERE FERRER


