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El Ple de Riure confia en el ganxo d'Antonia San Juan i el Tricicle 

• La cita del Masnou espera l'afluència de públic de fora del Maresme

SANDRA OÑATE. EL MASNOU

Arrencar un somriure és l'objectiu; una riallada, l'èxit. El festival de teatre còmic Ple de Riure del Masnou
(Maresme) torna a la càrrega amb muntatges més cridaners i amb una vocació més internacional. Del
21 al 24 de juliol, prop d'una vintena de companyies de tot el món desplegaran sota la lona d'una
peculiar carpa ubicada a la platja d'Ocata el seu humor, la seva música i la seva màgia. Entre els noms
d'aquesta vuitena edició destaquen Antonia San Juan i el Tricicle.

Després de l'èxit que va obtenir amb la seva obra Monólogos cotidianos, San Juan aborda el gènere del
soliloqui a Otras mujeres (24 de juliol, 00.30 hores). Un espectacle en què l'artista interpreta diverses
dones anònimes que disseccionen amb el bisturí de la sàtira alguns dels problemes més alarmants de la
societat.

El Tricicle, per la seva banda, posa en escena una antologia que recull els 60 millors gags de Dinamita
(22 de juliol, 23.00 hores), ressuscitant els personatges, les situacions absurdes i el ritme endimoniat
que caracteritzava l'explosiva sèrie.

El festival, dirigit pels integrants de la companyia Chapertons Carles Torrano, Jordi Bardavio i Ernest
Tarradas, inclourà, a més, l'actuació del grup d'animació Galagongos (que inauguraran la mostra el dia
22), les paròdies The Chanclettes, els australians Bedlam Oz i els clowns Claret i Marcelo Cros, entre
altres. Com a novetat d'aquest any, els organitzadors oferiran dos dies d'actuacions gratuïtes al carrer,
que començaran el 20 de juliol vinent a les 12 del matí amb els escocesos Mc Kensy's Clan Band.

El gran repte, expliquen els organitzadors, és "poder aconseguir que el festival traspassi fronteres i
arribi a altres punts de Catalunya". Tot i així, amb una mitjana de més de 6.000 espectadors per
edició, el Ple de Riure és un festival "ja plenament consolidat".
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