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L’últim espectacle de creació de 
Tricicle, Bits, arriba per fi a 
Barcelona després d’estrenar-se 
a Alacant al maig de l’any 
passat. Tot i la connotació 
binària del títol de l’espectacle, 
de tecnologia a Bits n’hi ha poca. 
La tecnologia, ens explica Joan 
Gràcia, un dels integrants del 
trio més silenciós del món 
escènic, és “una excusa per 
recórrer espais que no tenen cap 
relació necessària entre ells, per 
aterrar als fets quotidians que 
ens interessen”. Una navegació, 
en certa manera, com la que fem 
per internet, saltant de link a link 
sense gaire coherència. Doncs 
bé, l’humor, el seu almenys, és 
així d’absurd. 

Si un bit és la mínima unitat 
d’informació, un gag és la 
mínima unitat d’humor.  De gags, 
en aquest espectacle no en falten. 
Tot i que encara no han tingut 
temps de parar a comptar-los, 
Gràcia determina que n’hi deu 
d’haver un cada cinc segons. Però 
tornem a l’espectacle; els riures 
són cosa del directe.  En termes 
pràctics, el sentit de tota aquesta 

excusa inicial dels bits es 
tradueix en la construcció d’un 
total de catorze escenes, noves i 
rescatades, de pur Tricicle.  
“D’alguna manera –continua 
explicant en Joan– internet és 
una metàfora del calaix de sastre 
del qual fem ús a Bits”.  I cal dir 
que si alguna cosa tenen els de 
Tricicle és calaix on rebuscar 
material. El pròxim 1 de 

novembre, Carles Sans, Paco Mir 
i Joan Gràcia, faran 34 anys de 
casats a tres bandes, i amb Bits 
acumulen ja vuit espectacles, des 
de Manicomic, el seu primer part, 
a la Barcelona del 1982. Una de 
les escenes més celebrades de 
Bits és una en la qual  fan reviure 
les tres amables velletes 

franceses de la foto; les reines del 
cèlebre espectacle Exit (1984). 

Amb Bits, Tricicle ret també 
un homenatge a Les Luthiers, 
companyia músico-humorística 
argentina, admirats amics i 
companys de viatge. Jorge 
Maronna, un dels luthiers 
fundadors, cedeix la seva veu a 
l’espectacle. 

S’ha dit, de Bits, que és potser 
l’espectacle més parlat de 
Tricicle. Joan Gràcia ens explica 
que la presència de la paraula és 
anecdòtica, i que Bits és gestual 
en un 94% de l’espectacle. “Som 
fills de la televisió i de les 
imatges, i continuem amb 
aquesta línia, que és la nostra 
manera de viure una connexió 
immediata amb el públic”, 
conclou Gràcia, que ens 
confirma també que Bits és, 
probablement, l’últim espectacle 
de creació de Tricicle, que, per 
una altra banda, no deixarà de 
treballar en projectes paral·lels, 
ja siguin produccions 
escèniques, televisió o cinema. 

Ara, no hi ha decisions 
irreversibles: Bits és, només de 
moment, l’últim espectacle de 
Tricicle i això no vol dir que tan 
bon punt acabin la gira ens 
sorprenguin retractant-se de la 
seva decisió. Sigui com sigui, 
gaudim d’un present que, ara per 
ara,  no té data de sortida.
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Teatre Poliorama

A partir del 16 d’octubre

‘Bits’, o la revolució 
del codi trinari
Tricicle explora similituds entre el ‘bit’ i el 

‘gag’. La Maria Junyent practica el mim

L’única caracterització de velleta que els supera és Robin Williams com a senyora Doubtfire.
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Amb el suport de Codorníu

Alexandra 5 salas
Rambla de Catalunya, 90. 93 215 05 
03. www.cinesalexandra.blogspot.com.

El Pensador de Barra Lliure. 
Toni Clapés entrevista el Sr. 
Bohigues Dv., 20.30 h. 8-18 €. Fins al 
25 d’octubre.

Amb Eduard Biosca. 
Els oients radiofònics de Toni Clapés 

a Versió RAC1 han de conèixer per 
força al Sr. Bohigues. Qui encara no 
estigui familiaritzat amb aquest 
personatge, ha de saber que s’encara a 
l’home amb el coneixement erroni més 
extens del món.

Godoy: Verás que todo es 
mentira Ds., 20.30 h. 10-18 €. Fins al 
26 d’octubre.

La ina ironia de Godoy, culta però 
gens pedant, i el seu enginy buscant 
frases lapidàries el fan un dels clàssics 
de l’humor imprescindibles a la 
cartellera.

Sessió golfa Dv. i ds., 23.59 h. 
3-18 €. Entrada amb consumició, de 6 a 
18 €. Fins al 26 d’octubre.

A les 23.59 h, abans que la carrossa 
de la Ventafocs es transformi en 
carabassa, un seguici de monologuistes 
desilen per l’Alexandra. No només hi 
haurà humor: ins i tot la música i la 
màgia seran golfes.

Crucidramas, si lloras será de 
risa Dv. i ds., 22.30 h. Dg., 20.30 h. 
10-18 €. Fins al 27 d’octubre.

Amb Vanesa Margó i 
Paloma Jimenez.

La cara més absurda, ridícula i 
còmica dels nostres petits drames 
diaris, veritats que són mentides, 
realitats que superen la icció. Una 
successió de 10 esquetxos entrellaçats 
per un boig concurs radiofònic on els 
concursants endevinaran o no, les 
respostes d’aquest Crucidrama.

Apolo Teatre
Paral·lel, 59. 93 441 90 07.  
www.teatreapolo.com.

No estoy muerto, estoy en el 
Apolo Dc. i dj., 20 h. Dv. i ds., 21 h. Dg., 
18.30 h. 26-30 €. Fins al 27 d’octubre.

Pedro Ruiz torna amb un projecte 
unipersonal protagonitzat, escrit, 
produït i dirigit per ell. Un show amb 
relexions sobre la realitat quotidiana 
més actual acompanyat de música en 
directe.

Cafè Teatre Llantiol
Riereta, 7. 93 329 90 09.  
www.llantiol.com.

Impronit Dc., 20.30 h. 10 €. Fins al 
30 d’octubre.

Quatre actors, un increïble mestre de 
cerimònies i una urna de vidre plena de 
les frases dels espectadors, que seran el 
punt de partida d’aquest esbojarrat 
xou. Cada Impronit és diferent, 
diversió, màgia i moltes sorpreses. 

Krazy Funny Comedy Dj.,  
22.30 h. 10 €. Fins al 31 d’octubre. 

Dos monologuistes ràpids, Xavier 
Castells i Tian Lara s’enfronten en un 
combat de gags, un combat de 
monòlegs on lluitaran per les nostres 
rialles.

Men as atruá Dt., 22.30 h. 10 €. 
Fins al 29 d’octubre.

Tres tipus de monòlegs diferents i  
tres maneres de veure la vida que 
comparteixen el lema ‘mira el costat bo 
de viure encara que el món et posi a 
parir’.

Agenda

Internet és, en 
certa manera, 
una metàfora del 
calaix de sastre 
que és ‘Bits’
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