
Amb la col·laboració de:

100.100 euros de dotació total

‡"A"les"escoles,"12"premis"de"3.300"euros"cadascun.

‡"Als"alumnes,"65"premis"de"700"euros"cadascun"a"
treballs"escolars"i"2"premis"de"1.500"euros"cadascun"
a"experiòncies"que"fomentin"la"comunicaciù"en"cata-
lë"entre"l'alumnat.

‡"A"mestres"i"professors,"2"premis"de"4.000"euros"
cadascun"a"un"estudi,"recerca,"assaig"pedagügic"o"
experiòncia"didëctica,"i,"convocat"conjuntament"amb"
la"UOC,"1"premi"de"4.000"euros"a"una"experiòncia"
docent"en"clau"d'innovaciù.

Termini"de"presentaciù"dels"treballs:"
12"de"febrer"de"2015.
Trobareu"les"bases"i"els"formularis"d'inscripciù"a:"
www.fundaciolluiscarulla.cat

Fundació Lluis Carulla

Aribau"185"3r"08021"Barcelona
Tel."93"200"53"47
Fax"93"200"56"33
info@fundaciolluiscarulla.cat
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‘Bits’, del Tricicle. Sala 
Ramon Montanyà de 
L’Atlàntida, de Vic. 1 de 
novembre de 2014.

Vic

Miquel Erra

L’1 de novembre de 1979, 
Joan Gràcia, Carles Sans i 
Paco Mir creaven la compa-
nyia Tricicle. I exactament 
35 anys després ho van poder 
celebrar, amb pastís inclòs, a 
Vic, amb una doble sessió del 
que ja han anunciat que serà 
el seu últim muntatge de cre-
ació, Bits. Un total de 1.600 
espectadors van omplir, per 
dues vegades, la Sala Ramon 
Montanyà de L’Atlàntida i 
van poder riure, de valent, 
amb l’humor del seu l’incon-
fusible teatre gestual. Feia 
20 anys que el Tricicle no 
actuava a Vic: i el públic de 
Vic no els ha oblidat.

En aquest últim espectacle, 
estrenat fa dos anys i mig, els 
integrants de Tricicle esdeve-
nen bits, la intangible unitat 
d’informació que alimenta el 

L’espectacle del Tricicle, el dia que feien 35 

anys, aplega 1.600 espectadors a L’Atlàntida

Bits d’humor

món digital. A cop de ratolí, 
van canviant d’esquetx, de 
tema, de decorat i de perso-
natges; a voltes per recuperar 
puntualment vells coneguts, 
en d’altres per retre home-
natges més o menys explícits 
a figures com Jacques Tati, 
Jacques Lecoq o Les Luthiers. 
Els tics habituals dels entre-
nadors de futbol, els animals 
que pul·lulen per les disco-
teques, les peripècies d’una 
jornada de pesca, un canvi 
de guàrdia a l’escocesa o els 
inclassificables aspirants a 
un càsting són algunes de les 
situacions que els permeten 
de continuar alimentant la 
gran obsessió que ha perse-
guit aquest trio: aconseguir 
la màxima Densitat de Gags 
per Minut Possible (DGMP).

Després de 35 anys, amb 
una desena de muntatges i 
sis milions d’espectadors, el 
Tricicle s’ha mantingut fidel 
a una manera de fer riure. 
Al seu humor blanc, sense 
estridències, capaç de capti-
var tots els públics –només 
calia mirar les butaques de 
L’Atlàntida. 
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Carles Sans, Paco Mir i Joan Gràcia, en un moment de l’original arrencada de l’espectacle, dissabte a L’Atlàntida

En aquesta ocasió, el Trici-
cle recorre a alguns diàlegs 
puntuals, gens habitual en 
la majoria dels seus muntat-
ges. Com també van obrir la 
boca, al final, per recordar 
que “tal dia com avui, fa 35 
anys que ens formàvem com 
a companyia”, va deixar anar 
Carles Sans, rememorant 

que la trajectòria no hagués 
estat possible “sense un 
públic fidel com vosaltres”, 
va dir moments abans que 
tots tres bufessin les espel-
mes d’un pastís, enmig d’un 
llarg aplaudiment. El Tricicle 
no venia a Vic des del 1994, 
quan va presentar a l’antiga 
Atlàntida el seu Terrífic. La 

companyia es va prodigar 
especialment per diferents 
sales d’Osona durant la 
dècada dels vuitanta, amb 
muntatges com Slàstics, Èxit 
o Manicòmic, i gags que ja 
formen part de l’imaginari 
col·lectiu de tota una gene-
ració, confiada que el comiat 
no sigui, encara, definitiu. 


