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Tricicle deixarà 
de rodar al 
final de ‘Bits’ 
3El trio arriba al Poliorama amb un 
trepidant muntatge sobre internet 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

F
a 35 anys que roden, d’èxit 
en èxit, i se’ls ha oxidat la 
carrosseria. «Al cap tenim 
una edat jove però el cos ho 

contradiu. Aviat tindrem edat de ju-
bilar-nos», es justifica Tricicle des-
prés de confirmar que Bits serà «molt 
probablement» el seu últim especta-
cle creatiu, amb ells en escena. «Al 
principi podíem fer tres salts mor-
tals i ara ja ens costa una tombare-
lla», exemplifica Paco Mir. «Un mor-
tal ja seria mortífer», intervé Joan 
Gràcia, mentre Carles Sans, que 
completa la terna, argumenta: «Fem 
un gènere molt físic, partitures ges-
tuals de ritme molt accelerat que te-
nen una gran exigència corporal. 
Encara que aparentment estem fan-
tàstics, no volem acabar com Rudolf 
Nureyev en la seva última etapa». 
 Però la dis-
solució d’a -
quest «matri-
moni de tres», 
com s’han de-
finit, serà so-
lament a ni-
vell interpre-
tatiu. La seva 
intenció és se-
guir entre bas-
tidors com a 
directors i pro-
ductors, com 
van fer amb 
Spamalot i Fore-
ver young. Tam-
bé tindran més 
temps per a les 
seves aventures extramatrimonials, 
les que els han portat a emprendre 
projectes en solitari, amb el promiscu 
Mir al capdavant.   
 Els mestres del gest van presen-
tar ahir el seu últim treball, Bits, que 
va recalar ahir a la nit al teatre Po-
liorama, on estaran fins que el pú-
blic els en faci fora. Hi arriben em-
balats després d’haver rebut les ri-
alles i els aplaudiments de més de 
158.000 espectadors des que l’obra 
es va estrenar, el maig del 2012, a 
Alacant. «Aquí arribem amb el mun-
tatge més rodat i l’hem allargat 10 
minuts, per a un total d’una hora i 
20», expliquen. 
 Anuncien la seva proposta com 
«un espectacle digital amb codis 
de gags trinaris». Convertits en bits 
(unitat mínima d’informació usada 

en informàtica), salten a l’arena ves-
tits de llums i es posen a navegar per 
internet per fer-ne de les seves. «La 
xarxa és un calaix de sastre en què 
tot hi cap, i axò ens permet encan-
denar gags sense connexió i a un rit-
me frenètic, com és internet. És un 
muntatge molt atractiu i ràpid», sos-
té Mir.
 Se serveixen del món virtual per 
treure el cap per la finestra de la quo-
tidianitat i retratar-la amb el seu hu-
mor silent. Entre els 15 esquetxos n’hi 
ha un parell d’homenatges –als Lut-
hiers i a Jacques Tati– i el rescat d’al-
gun personatge del passat, com les 
velletes que parlaven francès a Exit. 
«La nostra única in-
tenció és fer riure», 
conclouen.  H 

L’ÚLTIMA CREACIÓ D’UNS CòMICS MÍTICS

33 Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans, en una escena de ‘Bits’, al Poliorama. 

ELISENDA PONS

Vegeu el vídeo de l’espec-
tacle amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

33 Sans, Mir i Gràcia, als inicis amb ‘Manicòmic’ (1982).

                              

J Tricicle farà el mutis definitiu 
amb un «muntatge de grans 
èxits», dels millors gags de la 
seva prolífica carrera. «Estarem 
uns dos anys més amb Bits i 
després, coincidint amb la 
commemoració dels 40 anys, 
farem una gira amb aquest 
recopilatori». El trio va recordar 
que cada muntatge els suposa 
10 mesos en escena durant 
quatre anys; un desgast que no 
desitgen prolongar. «Tot té un 
límit», van convenir els còmics.

UN XOU DE 
GRANS ÈXITS

EL COMIAT


