
quils... però sempre acabem traient
la llengua a fora.

El muntatge arriba a Manresa
dos anys i mig després de l’estre-
na. Ha canviat gaire?

Els espectacles sempre són vius.
Com que som actors i directors,
ens agrada anar afegint i perfeccio-
nant coses. Hi ha obres d’humor
que es van deteriorant i defor-
mant perquè l’actor té tendència a
reforçar els gags que funcionen mi-
llor. Però nosaltres som exigents i
després de cada funció parlem
sobre com ha anat, i tenim la ten-
dència a anar a buscar gags on no
n’hi ha i creiem que hi poden ser.

S’han repensat l’anunci que
va acompanyar l’estrena de «Bits»
en el sentit que aquest serà el seu
darrer espectacle de creació?

De creació, no en farem més,
però un espectacle de comiat, se-
gurament que sí. Un muntatge
amb els  esquetxos més celebrats,
amb el millor del Tricicle.

L’expectació que generarà els
agafarà complint els 70 dalt de
l’escenari.

He, he, he!... Espero que no.
Tricicle és per a gent jove?

Nosaltres tenim un públic molt
familiar, i tant hi ha gent gran com
molt jove. Un dels problemes dels
artistes és que envelleixen amb el
seu públic, però a nosaltres no
ens ha passat. Fem un tipus d’es-
pectacle que agrada al noi de 15
anys, al senyor de 30 i a l’avi de 70.

Aquesta és la millor garantia
per no estar mai passat de moda.

Un amic em va comentar que
havia vingut a veure’ns amb la
seva filla de 10 o 11 anys i amb el
seu pare. Em va agrair el fet de po-
der riure de les mateixes coses
amb ells dos. Tricicle aplega gent
de totes les edats.

Per molta trajectòria que es
tingui, una confessió així deu
omplir molt?

És maquíssim. Una parella ens
va explicar que es van conèixer ve-
nint a un espectacle nostre i que
ara continuen venint amb la seva
filla de divuit anys. Tricicle ha
creat una marca al llarg de tres dè-
cades i mitja. Un crític madrileny
va escriure que la gent vol veure
Tricicle per passar-s’ho bé, i tant li
fa si parlem d’Internet com si par-
lem de botifarres. 
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El Festival de Teatre que organitzava Tabola es va cloure el 3 de juny de
l’any 1984 amb la representació d’Èxit, que era el segon espectacle de la que
aleshores era una jove i prometedora companyia. Aquell dia, els responsables
de Tabola van preguntar als espectadors quines millores volien per a la sala,
essent la renovació del pati de butaques una de les principals demandes.



«Èxit» passa per la Sala Ciutat el juny del 1984

ARXIU/SALVAD0R REDÓ

Un mes després de la sonada reobertura de la Llum del 2007, la Sala Gran
del teatre Kursaal va acollir quatre cops la representació del sisè espectacle
de creació pròpia de Tricicle. Consolidada com una de les grans companyies
del país, cada pas del popular trio per la ciutat desperta gran expectació. De
Garrick, també en van fer quatre funcions, el 2010, el mateix que amb Bits.



Quatre funcions de «Sit» per inaugurar el Kursaal

DUES VISITES A MANRESA

El berguedà Jordi Cussà
marca amb el seu segell
els Pastorets d’en Pitarra  

Anònim Teatre estrena aquesta cap de setmana «L’emprenyada de
Maria», una versió poc convencional de l’espectacle tradicional nadalenc


Escena

«És el Nadal número dos mil i es-
caig i els Reis Mags fan via cap al
pessebre. Els pastors es preparen
per a l’Anunciació. Però la Maria,
a més de prenyada, està empre-
nyada, i el Josep encara més, de
manera que l’arcàngel necessita
Déu i ajuda per acabar el primer
acte sense que esclati la revolta».
Aquest és el punt de partida de l’o-
bra que aquest cap de setmana
veurà la llum a l’escenari  gràcies
a Anònim Teatre. Una de les pro-
postes que forma part  de la Mos-
tra de Teatre de Tardor de Berga
d’enguany. 

Es tracta de L’emprenyada de
Maria, un text del dramaturg ber-
guedà Jordi Cussà que vol ser  una
versió dels tradicionals Pastorets.
Segons ha avisat Cussà,  pretén «fer
reflexionar sobre el personatge
de Jesús, sobre la religió i les tra-
dicions en general». L’escriptor
berguedà i fundador del grup tea-
tral explica que «fa molts anys,
quan encara feia teatre amb La Far-

sa, ja em va passar pel cap agafar
el tradicional text dels Pastorets de
Serafí Pitarra i passar-los per la
centrifugadora. El projecte ha que-
dat en un calaix molts anys fins
que m’he animat i l’he acabat».
Cussà confessa que quan va co-
mençar a escriure el primer acte
«no tenia ni idea de com acabaria
el segon».

Finalment, l’ha acabat, i de mo-
ment no ha volgut donar detalls
del seu contingut. Simplement,
ha avisat que, «com en qualsevol
obra de teatre, la segona part és on
transcorre l’acció». En aquest cas,
concreta, després d’una primera
part que servirà per contextualit-
zar els espectadors, «hi haurà la re-
volució entre els personatges hu-
mans i la tradició dels divins». 

Durant aquesta setmana la de-
sena d’actors d’Anònim Teatre han
ultimat els darrers detalls per a l’es-
trena de demà, sota les minucio-
ses ordres de Jordi Cussà, que as-
segura que «cada espectador tin-
drà la seva opinió del que vegi». En
aquest sentit ha concretat que
«els dos protagonistes principals,
els pastors, sí que s’identifiquen
clarament amb el Garrofa i el Pa-
llanga de Pitarra, però en tota la
resta hi ha una clara influència de
Samuel Becket», un dels referents
que ja és habitual en diversos tex-
tos de l’autor. No se n’amaga, i el di-
rector assegura que el text l’ha
passat «pel sedàs de la moderni-
tat, la crítica i el sarcasme, i ha dei-
xat de banda molts elements tra-
dicionals que tots tenim al cap». 

Una de les característiques que
ha volgut destacar del muntatge és
la part escenogràfica, que en
aquesta ocasió ha anat a càrrec de
l’artista i escenògraf Àlvar Ymber-
non. «Hem apostat per ser més
atrevits que habitualment gràcies
a la seva implicació», concreta. A
banda, Cussà també ha volgut
ressaltar «la bona feina que s’ha fet
en la part de vestuari». 

La cita serà demà a partir de les
10 de la nit i diumenge a les 6 de
la tarda al Teatre Municipal de
Berga. El preu de les entrades és de
12 euros i es podran comprar a ta-
quilla abans de les funcions. 

DANI PERONA | BERGA

Els dos protagonistes, Gogoel i Didiel, durant un dels darrers assajos abans de l’estrena al teatre de Berga

DANI PERONA

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Municipal. Berga. Dia: demà,
dissabte, 22 h, i diumenge, 18 h. Intèrprets:
Ricard Tomàs, Oriol Marquès, Carles Canal,
Josep Mollar, Queralt Santacreu, Núria Artero,
Eva Sánchez, Jaume Fígols Quim Castilla i Laia
Sánchez. Direcció: Jordi Cussà  Entrades:
12 euros a taquilla.

«L’emprenyada de Maria» de J. Cussà El dramaturg Jordi Cussà ha
passat el tradicional text dels
Pastorets «pel sedàs de la
modernitat i la crítica»

Una desena d’actors de la
companyia Anònim Teatre
estrenen l’obra dins de la
Mostra de Tardor de Berga

El cicle finalitzarà al principi
de desembre amb l’espectacle
de Tràfec Teatre i va començar
amb l’actuació de La Farsa


