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CULTURA I SOCIETAT

El grup teatral El Tricicle ha anun-
ciat que deixarà els escenaris després
de 32 anys de carrera, segons que va
assegurar ahir un dels seus funda-
dors, Paco Mir. Aquest va explicar
que possiblement l'espectacle que
presentaran al maig a Alacant serà
l'últim en què es vegi el trio sobre les
taules.

«Probablement sigui l'obra final
d'El Tricicle a dalt d'un escenari. Ja
no tenim l'edat, ni tenim la força de
Joan Pera, nosaltres», va assegurar
Mir en declaracions a Catalunya Rà-
dio. Això deixa la porta oberta al fet
que la companyia segueixi produint
espectacles, però no com a actors.

Fonts pròximes al grup han ex-
plicat que, de tota manera, cada
obra de la companyia té un recorre-
gut de més de quatre anys, la qual
cosa significa que la retirada no serà
demà passat.

Carrera de més de 30 anys
Precisament, els humoristes estre-
naran el mes de maig vinent al tea-
tre Principal d'Alacant el seu nou es-
pectacle, encara sense títol, ja que es-
tan en fase de preparació.

Les citades fonts, d'altra banda,
van remarcar que les declaracions de
Mir es van produir en el context
d'una entrevista radiofònica entre
amics en què telefònicament també
hi va participar Joan Gràcia. El que
va venir a dir Paco, van precisar
aquestes fonts, és que no estaran
sempre actuant. El que, d'altra ban-
da, és una obvietat.

El Tricicle, una companyia nas-
cuda el 1979 i fundada per Carles

Sans, Joan Gràcia i el propi Paco Mir,
és una de les formacions teatrals
més populars d'Espanya des de mit-
jan anys vuitanta, coneguts sobretot
pels seus espectacles d'elaborats
gags visuals exempts de text.

Entre els muntatges teatrals d'a-
quest trio sortit de l'Institut del Tea-
tre sobresurten els exitosos Slastic i
Terrific, als quals se sumen també al-
guna pel·lícula –Palace– o la sèrie de
televisió Tres estrelles.
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El Tricicle deixarà el teatre
després de la propera obra
Per la llarga durada dels espectacles de la companyia, la retirada no

serà immediata, però els actors afirmen no tenir «la força de Joan Pera»


El poble on va néixer Salvador
Riera, marxant d'art i escriptor,
rememora la personalitat del seu
conterrani que ha deixat una in-
esborrable empremta als annals
culturals de Catalunya. L'Associa-
ció de Veïns Vilatans i l'Ajuntament
de Breda recorden la seva trajec-
tòria impulsant un homenatge on
es reedita el seu llibre humorístic
en vers Breda. Pinzellades a tort i
a dret (1948) amb apunts biogrà-
fics, poemes inèdits i fotografies.

La historiadora de l'art Glòria
Bosch, directora de la Fundació
Vila Casas des del 2001, i Andreu
Pujol, llicenciat en Història de
l'Art, són els responsables d'haver
ressuscitat aquest projecte.

Riera va ser un infatigable acti-
vista cultural, tant a Catalunya
com al Brasil, on va emigrar l'any
1952. Establert a São Paulo, va
guanyar alguns premis literaris, va
col·laborar a Ressorgiment i va di-
rigir la revista Catalunya (1953). Va

ser membre molt actiu del Centre
Català en aquella ciutat i nomenat
delegat de la Generalitat al Brasil
quan aquesta institució a l'exili
era presidida per Josep Tarradellas.

Important col·leccionista d'art,
en tornar a Catalunya va fundar la
galeria Dau al Set el 1973 i va al-
ternar exposicions d'avantguarda
catalana amb antològiques d'ar-
tistes i moviments històrics. Amb
la donació de diverses obres, el
1975 va col·laborar a Breda en la
fundació del museu de pintura i
ceràmica, Josep Aragay. Va llegar
la seva col·lecció  a la Generalitat
el 1993, i morí un any després.
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Es reeditarà el seu llibre
«Breda. Pinzellades a tort i a
dret», recordant l’activisme
cultural i els anys a Brasil



Breda homenatja el
cofundador del museu
Aragay, Salvador Riera

L’Ateneu de Banyoles va acollir
ahir la presentació del que serà el
seu nou artista resident durant
aquest 2012, el jove violinista Mi-
guel Colom, que va assistir a l’ac-
te tot just arribat de Berlín. 

Colom està considerat unàni-
mement com un dels joves ta-
lents amb més futur del panorama
de la música clàssica a l’Estat es-
panyol. Malgrat ser originari de
Madrid, aquest geni precoç té ar-
rels catalanes i manté una relació
especial amb la ciutat de Banyoles,
ja que fou aquí on el 2010 guanyà
el prestigiós Concurs Permanent
de Joves Intèrprets, d’àmbit estatal.

És amb aquest aval i aquests
precedents que l’Auditori de l’A-
teneu de Banyoles ha apostat per
ell i l’ha convidat a «instal·lar-s’hi»
artísticament durant tota una tem-
porada, en la qual oferirà un com-
plet programa d’activitats. 

D’aquesta manera, Miguel Co-
lom agafa el relleu del Trio Mozart
de Deloitte, que l’any passat va pro-
tagonitzar la primera experiència
de grup resident en la curta histò-
ria de l’Auditori de l’Ateneu amb
excel·lents resultats. Amb aques-
ta iniciativa Banyoles incorpora
una figura, la de l’artista en resi-
dència, habitual en molts presti-
giosos auditoris d’arreu del món. 
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El violonista Miguel Colom
serà l’artista resident de
l’Auditori de Banyoles el 2012

L’exdirector de la RAE passa a
dirigir ara l’Institut Cervantes

L’exdirector de la Real Academia
Española, Víctor García de  Con -
cha, serà el nou director de l’Ins-
titut Cervantes, segons va anunciar
ahir la vicepresidenta del Govern,
Soraya Sáenz de Santamaría.

«El que està al fons del meu no-
menament», va dir García de la
Concha, «és la visió d’Amèrica i
que l’ensenyament de la llengua

espanyola sempre ha d’estar enri-
quida amb la visió americana. Per
tant, s’ha de treballar amb ells».

L’anunci es produeix una set-
mana després del rebuig del Pre-
mi Nobel Mario Vargas Llosa a l'o-
ferta del Govern de Rajoy a presi-
dir l’Institut. Segons va explicar l'es-
criptor peruà, els seus compro-
misos li impedirien dedicar-se de
manera exclusiva a dirigir l'entitat.
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Un moment de l’espectacle «Garrick» de la companyia catalana.
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Salvador Riera el 1953, a Brasil.
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QUART EL CELRÉ
CASES ADOSSADES 230/250 m2

VISITES A L’OBRA: dimecres, dissabte i diumenge · HORES CONVINGUDES

VISITES: dilluns i divendres · HORES CONVINGUDES · 972 21 33 88

� Garatge privat. � Golfes.
� Jardí exclusiu davant i darrere.
A PARTIR DE 325.000 €

CREU DE PALAU
C/ Jocs Olímpics de Barcelona
PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL

DE 2ª MÀ EN VENDA
1, 2, 3 dormitoris amb aparcament 

vinculat, zona esportiva,
jardí i piscina comunitària.

A PARTIR DE 93.802 €

� Parcel·les unifamiliars en venda.
� Local comercial de 950 m2

enfront de la carretera.

PROMOTORA GRUPO PREYCO 44, S.L.
INFORMACIÓ 609 310 000


