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TEATRE

Tàndem
tarragoní
El Teatre
Metropol i el nou
Teatre Tarragona
es reparteixen la
cartellera de
tardor, que
arrenca amb Juan
Echanove i María
Galiana

TELEVISIÓ

El pare de ‘The wire’
Entrevista amb l’escriptor, periodista
i guionista nord-americà David Simon,
creador de la sèrie de televisió ‘The wire’

CINEMA

El capità Tom
El director Paul Greengrass narra a ‘Capità
Philips’ un cas real de segrest perpetrat per
pirates somalis en un vaixell que en el film
comanda Tom Hanks

MÚSICA

Jazz a
Barcelona
El Voll-Damm
45è Festival
Internacional de
Jazz de Barcelona
recorda Bebo
Valdés, i programa
Jamie Cullum,
Dianne Reeves i La
Locomotora Negra

Diuen que la informàtica
es regeix únicament per la
combinació dels 0 i els 1:
correspon a un sistema bi-
nari. La companyia, sem-
pre entossudits a riure’s
de la quotidianitat, ha des-
cobert que la informàtica
és molt més relaxant si
s’opta pel sistema trinari
dels Tricicle. Els actors,
que van presentar la tem-
porada al Poliorama ahir,
especulen que aquest pot
ser el seu últim treball de
creació en què ells hi actu-
ïn. És un títol que encara
els dóna vida per prop de
dos anys, quan ja comen-
çaran a preparar un Trici-
cle 40, que podria servir
per acomiadar-se oficial-
ment artísticament per
tot el món. A partir de lla-
vors, Tricicle continuarà
fent teatre, però lluny del
directe en escena. Bits,
que preveu l’estrena pel
dia 23 d’octubre, aparent-
ment, no té data de sortida
al Teatre Poliorama.

Paco Mir, Carles Sans i
Joan Gràcia passen de ser

aquelles boles de billar a
un bits descontrolats que
permeten passar d’un gag
a un altre sense més lògica
que el ratolí navegant pel
Youtube. Com a Garrick,
l’univers és molt més abs-
tracte que el dels aero-
ports, (Exit 1984), el món
de l’esport (Slàstic, 1986)

o les cadires (Sit 2002).
Sans adverteix que aquest
cop han treballat sense
massa preocupació de
mantenir la norma no es-
crita del teatre gestual, tot
i que “no som monologuis-
tes, tampoc”, comenta
Gràcia, sí que han desen-
volupat més la paraula,

que fins ara es restringia a
paraules clau o onomato-
peies. També han volgut
deixar colar alguns perso-
natges molt estimats pel
públic que els segueix des
de fa dues generacions,
com ara les àvies franceses
. També fan dos petits ho-
menatges a Les Luthiers

(construeixen un gag amb
veu del doctor Mastropiero
que permet intuir com se-
ria aquell espectacle, que
els dos grups que es vene-
ren no han arribat a fer
mai) i al còmic Jacques Ta-
ti. Res de Marceau i el seu
Bip, tot i que exalumnes de
l’Institut del Teatre sí que
van aprendre el mim a par-
tir de la seva concepció.

El Tricicle entra dins
d’una pantalla i revolucio-
na l’ordinador. La veu en
off ajuda a centrar i incitar
el viatge dels espectadors.
Es clou amb un off de l’ac-
tor Jordi Bosch, el quart
actor de Tricicle si mai ha-
gués crescut la companyia,
apunta Pac Mir: “Això li
permetrà triomfar en dos
teatres a la vegada [ara
també fa temporada a la
Villarroel amb El crèdit].”

L’espectacle, que sem-
bla improvisat, és molt fi-
del al cronòmetre, obses-
sionats a mantenir el rit-
me i la potència de cada
gag perquè no decaigui el
riure. “Dura una hora i
vint, i quatre minuts més,
quan el públic riu molt”,
Mir dixit. ■

Els ‘trinaris’ de Tricicle
Jordi Bordes
BARCELONA

Es presenta al Poliorama de Barcelona ‘Bits’, el que serà el seu darrer espectacle
de creació quan són a punt de celebrar els 34 anys de companyia activa en escena

Paco Mir, Carles Sans i Joan Gràcia, ahir en la presentació de la temporada de ‘Bits’ a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

A ‘Bits’ es fa una
picada d’ullet a
Les Luthiers, a
Jacques Tati i a
les ‘àvies’ de
Tricicle


