
Valentí Gubianas va notar l’escalf
de la gent que gaudeix amb les se-
ves il·lustracions ahir a la tarda en
la inauguració de l’exposició que
fa un recorregut per vint anys de
trajectòria professional, a la sala
gran del Centre Cultural el Casino
de Manresa. L’artista de Navàs va
participar activament en una tro-
bada que és el punt de partida a
una mostra que es podrà visitar

fins al dia 6 de gener, cada dia ex-
cepte els dilluns, de 18 a 21 h i amb
entrada gratuïta.

L’acte d’obertura de l’exposició
va omplir la sala gran del Casino
com poques vegades acostuma a
passar en una celebració d’a-
questes característiques. Conciu-
tadans navassencs, amics, familiars
i admiradors de la seva obra es van
aplegar al cèntric equipament del
passeig de Pere III per gaudir amb

els dibuixos que, després d’embe-
llir llibres per a nens, ara ho fan a
les parets de la sala.

La inauguració va incloure la in-
terpretació del conte La nena que
només es va poder endur una cosa,
a càrrec de la narradora Fina Ta-
pias i es músics Esteve Vidal (pia-
no), Eduard Freixa (violí) i Fran-
cesc Espona (violoncel). Una de les
activitats paral·leles que hi ha pre-
vistes en el marc de la mostra tin-
drà lloc el dissabte 29 de novem-
bre: de 16 a 20 h, Valentí Gubianas
pintarà un mural en directe, l’única
peça creada en exclusiva per a
l’exposició. 
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El Casino s’omple en l’obertura
de l’exposició de Gubianas

omini aclaparador del
gest, pantomimes sor-
prenents, un humor
blanc, comicitat sur-

realista, ... Són el Tricicle, amos i se-
nyors del gag. Joan Gràcia, Paco Mir
i Carles Sans han demostrat un cop
més a la ciutat de Manresa que,
després de trenta-cinc anys da-
munt dels escenaris, continuen
ben frescos. El Teatre Kursaal ha
acollit amb una gran resposta de
públic tres funcions (avui a la tar-

da es fa la quarta) de l’espectacle
Bits, estrenat el maig del 2012 en
una gira interminable. Malgrat l’è-
xit permanent dels seus muntatges
a tot l’estat, el trio català ha anun-
ciat que aquesta serà la seva última
obra de creació.

Amb el muntatge de Bits, Trici-
cle ofereix algunes novetats artís-
tiques (certes concessions al diàleg
i decorats electrònics) però es
manté fidel al seu segell tradicio-
nal. Mímica, silencis i comunicació
ràpida segueixen imperant en els
seus esquetxos. Internet és només
l’excusa, el fil conductor d’un es-
pectacle disseminat amb diverses
escenes, sense cap relació entre

elles, a través d’un ritme frenètic, te-
levisiu. L’expressió corporal i el
capteniment teatral excel·leixen
sovint.

En el primer tram de l’obra des-
taca Carles Sans amb una parodia
solvent sobre els entrenadors de
futbol i la sàtira sobre els manifes-
tants contra les forces de l’ordre. No
obstant això, és quan apareix els tri-
dent de cracs damunt de l’escena-

ri que l’essència de Tricicle es mos-
tra en la seva plenitud. Els tres
avis del geriàtric fent una cursa amb
caminadores o el frec a frec entre
pescadors no tenen preu. I quan
Joan Gràcia baixa a la platea fent de
gos i s’espolsa les puces entre el pú-
blic, el clímax del xou es dispara.

Bits inclou de forma subliminar
alguns autohomenatges, amb pi-
cades d’ullet a espectacles ante-
riors, com és la recuperació de les
tres velletes franceses d’Èxit, que es
traslladen de l’aeroport a un su-
permercat. També hi ha temps
per a escenes que evoquen al gran
Jacques Tati o a Les Luthiers, així
com un càsting de mim magnífic,

que tanca l’espectacle, i que invo-
ca el millor cine mut. Els perso-
natges extravagants s’encadenen a
un compàs rapidíssim (canvis de
vestuari, decorats, ...) que moltes
vegades enganxa encara els es-
pectadors rient del gag anterior.

Crítica electrònica
A pesar de la diversitat temàtica
dels esquetxos, no es pot obviar la
crítica subtil que amb aquest es-
pectacle Tricicle llança contra la so-
cietat de la informació. Gràcia, Mir
i Sans mostren la banalitat de l’és-
ser humà i els seus comporta-
ments en l’era digital: converses ab-
surdes pel mòbil
(«–Ok?, –Ok, –Ok!, –Ok»), l’estupi-
desa majúscula de les selfies, els tu-
ristes de vols barats preocupats
només per capturar la foto perfec-
ta, les recerques constants a cop de
ratolí a través del Tricigle o la Tri-
cipèdia, les compres compulsives
per Internet, les fotos supèrflues
penjades al pescagra, etc.

Bits deixa ben retratada, en clau
d’humor, la societat actual. Ara
bé, en finalitzar el xou, després
d’una hora i mitja de distensió i ria-
lles, endevinen què és el primer
que buscaven nerviosament a les
seves butxaques la majoria dels es-
pectadors mentre anaven sortint
del teatre?
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Tricicle fa una ‘selfie’ a la societat digital
El trio obté una excel·lent resposta de públic a Manresa en les quatre funcions que representa al Kursaal del seu últim

espectacle, «Bits», on retrata amb una allau de gags i humor blanc el comportament humà amb les noves tecnologies


«Bits» encadena els gags un rere l’altre i el popular trio català aconsegueix arrencar les rialles dels espectadors durant una hora i mitja
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No es pot obviar la crítica
subtil que amb l’espectacle
llança Tricicle contra la
societat de la informació

El Tricicle haurà omplert
pràcticament quatre ‘Kursaals’

Tres de les quatre funcions
que ja s’han representat

(una divendres i dos ahir) a la
sala gran del Kursaal han exhau-
rit gairebé les entrades. Avui, a
les 18 hores, tindrà lloc l’última
sessió, que també farà el ple.



LA CLAU

La narració d’un conte va atreure l’interès de petits i grans
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