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El penúltim espectacle del 
Tricicle torna a Barcelona

complicitat, ara és una màquina de 
fer riure”. Ho certifiquen unes xi-
fres estratosfèriques per a una obra 
de teatre, però habituals en l’explo-
tació dels muntatges del Tricicle, 
que només ha fet vuit espectacles de 
creació en 36 anys de companyia. 
Potser per això, tenint en compte 
que interpretaran els seus gags du-
rant anys, els temes que trien per a 
les seves obres –aquí la tecnologia, 
els ordinadors i les xarxes, els bits– 
són només una excusa que serveix 
de contenidor per a un humor ges-
tual que no passi de moda.   

Després de la temporada a Barce-
lona, asseguren que, llavors sí, arxi-
varan Bits i se centraran en el que 
hauria de ser l’últim capítol de la his-
tòria del Tricicle: un espectacle de 
comiat amb els millors gags de la se-
va trajectòria. Ja ho van fer per cele-
brar les dues dècades amb Tricicle 
20, quan els espectadors triaven di-
rectament al teatre els gags que pre-
ferien veure. Joan Gràcia diu que do- El Tricicle en un gag lumínic de Bits. PERE TORDERA 

nen voltes al format que tindrà 
aquest nou greatests hits, l’última gi-
ra que farien i que els conduiria pràc-
ticament fins a l’edat de jubilació.  

“No serà un espectacle per dir 
adéu al teatre, perquè seguirem tre-
ballant en això”, avisa Gràcia. “Vo-
lem abaixar la intensitat de les gires 
per poder tenir més temps per viu-
re a Barcelona i desenvolupar pro-
jectes que ens fan il·lusió”, arrodo-
neix Mir. “Salamanca és molt maco, 
però anar-hi divendres ja et fa man-
dra. Això sí, el moment que surto a 
l’escenari és com el primer dia que 
vam actuar a Manicòmic. La il·lusió 
d’actuar no té res a veure amb el 
cansament de 36 anys de gires”, ex-
plica Gràcia. “Nosaltres no abaixem 
mai la guàrdia quan fem la funció 
–afegeix Carles Sans–. Hi ha actors 
que es relaxen quan tenen un bon 
material entre mans i l’obra acaba 
decaient. Nosaltres a la funció 600 
encara ens fem correccions i seguim 
pensant on podem afegir un gag”. 
D’aquí la tensió i l’esgotament. “Has 
d’estar al 100%. El nostre humor es-
tà al límit de la genialitat i la tonte-
ria. No pots perdonar cap gag –diu 
Mir–. La clau és no perdre la il·lu-
sió per fer riure”.e

El comiat del Tricicle serà llarg. Des 
que van anunciar que no farien cap 
més espectacle de creació després 
de Bits –i d’això fa anys–, a cada no-
va aparició és inevitable preguntar-
los quan abandonaran l’escenari. I 
no serà aviat, tranquil·litat. Encara 
els queden desenes de funcions 
d’aquest muntatge a Barcelona –on 
reestrenen el 6 de novembre i hi se-
ran fins al 31 de gener– i la cua final 
d’una gira que ha sigut quilomètri-
ca: van estrenar l’obra el maig del 
2012, van passar la tardor del 2013 a 
Barcelona i van continuar rodant 
fins avui, quan ja l’han vist més de 
380.000 espectadors en més de 600 
funcions. “I els ha agradat a tots”, 
apunta un somrient Joan Gràcia. 
Paco Mir recull el guant i hi afegeix, 
seriosament: “L’espectacle està 
molt millorat. Hi ha més gags, més 
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“Hollywood 
és una imatge 
de l’infern, el 
paroxisme del 
capitalisme”, 
diu el director

Julio Manrique dispara contra ‘Pel·liculàndia’

l’obra als anys 80: “És l’època dels 
primers blockbusters i ens donava 
certa distància i ens permetia pas-
sar-nos-ho bomba”, confessa Man-
rique, que també promet que sona-
ran els grans hits de l’època, quan al 
top ten hi regnava George Michael, 
Guns’n’Roses, George Harrison i 
Rick Astley.  

Una altra pel·lícula començarà a 
escalfar aquest cap de setmana amb 
quatre funcions al Temporada Alta 
i aterrarà al Teatre Borràs del 29 
d’octubre al 29 de novembre. A més 
del festival gironí, al darrere de la 
producció hi ha la companyia La 
Brutal, que codirigeixen Manrique 
i Selvas –i que manté un ritme cre-
atiu febril: aquesta temporada tam-

bé presentaran un Don Joan de Mo-
lière al Teatre Nacional i el monòleg 
La llista al Teatre Lliure–. “Poder 
dirigir i interpretar una obra sobre 
productors ara que anem de pro-
ductors era tancar l’acudit de mane-
ra magistral”, reconeix Manrique. 
Sobretot perquè el muntatge també 
planteja preguntes com ara: ¿què 
s’ha d’oferir al públic: el que tu vols 
o el que ell espera?  

“Jo crec que Mamet es barallava 
amb ell mateix –opina el director– 
perquè té un peu a la indústria de 
Hollywood, on escriu guions de 
pel·lícules comercials, i també es 
reivindica com un autor que vol es-
criure teatre des d’un lloc més com-
promès”. El guionista de cintes com 

Els intocables d’Eliot Ness i Hanni-
bal i també de muntatges com Glen-
garry Glen Ross i Oleanna exposa les 
seves contradiccions en públic, pe-
rò les desplega en tres personatges. 
La figura femenina, una secretària 
substituta que apareix a l’oficina del 
productor, serà qui actuarà com a 
detonant.  

“Jo en el seu lloc què hauria fet?” 
Però l’obra no és només una radio-
grafia de les interioritats del món 
del cinema. “Implica a tothom. 
T’obliga a pensar «Jo en el seu lloc 
què hauria fet?» –apunta Selvas–. 
Mamet fa obres molt ètiques, mira 
qui té poder i com utilitza la seva 
responsabilitat. I tots tenim res-
ponsabilitats a la vida”. L’autor clas-
sifica l’obra com una tragèdia sobre 
el capitalisme perquè hi ha un heroi 
que no pot evitar prendre una deci-
sió amb conseqüències importants. 
Per això Manrique assegura que el 
muntatge té més l’aroma i les ares-
tes d’American Buffalo que no la hi-
laritat de Product, la comèdia de 
Mark Ravenhill que va protagonit-
zar el mateix equip l’any 2009 a la 
Sala Beckett.  

Això sí, com en aquell muntatge, 
aquí també hi ha hagut actrius de 
traca. David Mamet va estrenar Spe-
ed-the-plow (el títol original, que en 
sentit figurat es pot llegir com for-
çar la màquina) a Nova York l’any 
1988 amb Madonna de protagonis-
ta. El 2014 Kevin Spacey la dirigia 
a l’Old Vic de Londres. I el mateix 
any la va protagonitzar també a la 
capital anglesa... Linsday Lohan. 
Més auster, Ferran Madico la va di-
rigir aquí l’any 2000 amb el títol, 
també revelador, de Taurons.e

David Selvas, Julio Manrique i Mireia Aixalà protagonitzen Una altra pel·lícula, aquest 
cap de setmana al festival Temporada Alta i a partir del 29 al Teatre Borràs. PERE VIRGILI

L’actor dirigeix una sàtira del capitalisme a la hollywoodiana ‘Una altra pel·lícula’ de David Mamet

ARTS ESCÈNIQUES

Benvinguts a Hollywood, bressol 
del cinema de crispetes. Aquí no-
més s’hi pot venir a fer calés. Si pot 
ser, a cabassos. En Bob Gould (Da-
vid Selvas) acaba de ser nomenat 
cap de producció d’un poderós estu-
di de cinema quan el seu amic i gos 
faldiller Charlie (Julio Manrique) li 
posa en safata la superproducció 
que rebentarà taquilles: una pel·lí-
cula d’acció del gènere penitencia-
ri amb l’actor del moment. Ja veuen 
multiplicar-se els dòlars. Fins aquí, 
la trama sona a un capítol d’El séqui-
to. Però la història es transformarà 
en Una altra pel·lícula i en una al-
tra obra de David Mamet dirigida 
per Julio Manrique (després d’Els 
boscos i American Buffalo). Aquí hi 
acabarà intervenint un tercer per-
sonatge (Mireia Aixalà) que, amb els 
seus dubtes ètics i el qüestionament 
del sistema, podria esquerdar els pi-
lars fonamentals del capitalisme.  

“Els personatges de Mamet em 
commouen perquè lluiten tota l’es-
tona per treure el cap, sortir del lloc 
on són i avançar cap on voldrien 
ser”, diu Manrique. Hollywood és el 
ring on es veuran les cares. “És una 
imatge de l’infern, el paroxisme del 
capitalisme, un lloc on tothom val el 
que cotitza al mercat, on la forma 
guanya al fons”, diu el director. I ells 
han aprofitat també l’univers cine-
matogràfic per fer un desplegament 
audiovisual a escena i xuclar refe-
rents pel·liculers: de la foscor de 
Maps to the stars de David Cronen-
berg a l’estètica kitsch de Corrupció 
a Miami. Perquè, a més, han situat 
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