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Tricicle i 'Sport' s'alien en una nit de sorpreses 

• Una vintena d'esportistes van participar en una versió especial de 'Slastic'

MARTA CERVERA

Sorpresa, emoció i diversió van ser els ingredients de l'espectacle 25+25 amb què el grup Tricicle i el
diari Sport van celebrar ahir a la nit les seves bodes de plata en un Palau Sant Jordi entregat a la festa i
ple de gom a gom.

Una vintena d'esportistes, més acostumats al podi que a l'escenari, van mostrar la seva vis còmica
davant 9.000 persones com a partenaires de Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans. Junts van fer una
versió irrepetible de Slastic, paròdia de l'esport estrenada el 1986.

Els Ducs de Palma van presidir l'acte des d'una platea copada per personalitats del món esportiu, polític
i empresarial: Josep Bargalló, conseller en cap de la Generalitat; Joan Clos, alcalde de Barcelona;
Francisco Matosas, president del Grupo Z; Josep Maria Casanovas, editor del'Sport; Joan Laporta,
president del Barça; Daniel Sánchez Llibre, president de l'Espanyol; Rafael Niubó, secretari General de
l'Esport, i Jaime Lissavetsky, secretari d'Estat per a l'Esport, entre d'altres.

STÓITXKOV, AMB BARNÚS
Els tennistes Sergi Bruguera i Àlex Corretja van obrir el foc. El seu objectiu: enfrontar-se a una pilota
amb vida pròpia. Hristo Stóitxkov es va passejar en barnús abans de pujar a un escenari convertit en
ring i va donar alguns cops de puny a un puching-ball amb la cara de Van Gaal. Va ser molt aplaudit,
però l'apoteosi va arribar amb Ronaldinho, artífex del gol de la victòria contra el Milan. El brasiler, que a
penes havia tingut temps d'assajar, va passejar pedigrí i malabarismes amb la pilota.

No tot va ser mim. Pepe Rubianes, Millán Salcedo i Santiago Segura hi van aportar loquacitat. Els seus
amics de Tricicle i el Barça, la sal de l'Sport, van estar al seu punt de mira. Segura hi va posar la nota
jocosopolítica: "La festa de Tricicle ha animat el dia de merda en què ha guanyat Bush". Rubianes
va reptar Gràcia a intercanviar papers. En va l'humorista va intentar canalitzar la seva verborrea a través
del gest.

Després del fallit experiment, el campió de gimnàstica Gervasio Deferr va fer els seus primers intents en
una canoa, just abans d'un dels moments més emotius: un retorn al passat que va reviure la clausura
dels Jocs Olímpics del 92 en què el trio va tenir el seu moment de glòria. Tricicle va repetir la seva
entrada triomfal seguits pels atletes Martín Fiz, Fermín Cacho i María Vasco. Ells i altres van donar
brillantor a nous esquetxos.

HISTÒRIA I PNEUMÀTICS
Un vídeo sobre la història de l'Sport va precedir un al.lucinant número al voltant de l'òrbita del motor,
amb grans pneumàtics, protagonitzat per Chapertons. A continuació, Nani Roma --campió del París-
Dakar-- i Paco Mir van iniciar una boja carrera que Ángel Nieto, el pilot espanyol amb més títols
mundials, es va llançar a retransmetre. Induráin, pentacampió del Tour de França, es va prestar a la
broma dalt d'una bici estàtica. El seu gag va comptar amb la participació de Mercedes Milá, que va
rememorar els seus inicis com a periodista esportiva.

L'edició especial de Slastic va culminar amb tots els esportistes en bolquers, rememorant un número
entranyable que va tenir el ganxo de Gemma Mengual, sirena de l'equip de natació sincronitzada.
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Una pluja d'immenses pilotes va acomiadar l'aniversari més divertit de la història de l'Sport.
Gemma Mengual, davant Joan Gràcia, Carles Sans, Massip,
Olazabal, Corretja, Txiqui Sans i Toni Bové, entre altres.
JULIO CARBÓ
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	Tricicle i 'Sport' s'alien en una nit de sorpreses
	• Una vintena d'esportistes van participar en una�
	MARTA CERVERA

	STÓITXKOV, AMB BARNÚS
	HISTÒRIA I PNEUMÀTICS


