
33 Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir, ahir al jardí interior de la Casa del Llibre.

JOAN CORTADELLAS

A
costumats a no dir ni piu a 
l’escenari durant 35 anys, 
els membres de Tricicle 
s’han guardat tota la xer-

rameca per publicar una enciclopè-
dia que engloba tota la seva trajectò-
ria com a companyia de mim. De la 
Z a la A, «per ser més ocurrents», se-
gons puntualitza Paco Mir. I tot amb 
el segell que els distingeix, ja que ca-
da entrada sol ser curta i divertida, 
com si fossin gags. 
 Tricicle, de la Z a la A (amb aquest tí-
tol tan alfabètic només podia llan-
çar-lo Ediciones B) amplia i millo-
ra la idea que va tenir al seu dia Mir, 
que consistia a anar recreant la his-

tòria del grup a partir de les lletres 
de l’abecedari, cosa que anava fent 
a la web del trio. «Al llibre [editat en 
castellà i català] hi ha reflexions so-
bre l’ofici d’actor, agraïment a tanta 
gent que ens ha ajudat, homenatges 
als restaurants que ens han esperat 
per servir-nos a l’acabar la funció, 
humor, bromes particulars, anèc-
dotes inèdites...», explica Mir. Com 
la que van protagonitzar una nit des-
prés d’una actuació, quan un regi-
dor de cultura d’un ajuntament els 
va convidar, sense ells saber-ho, a un 
bar de contactes, on els va rebre el 
propietari del local amb un llibre de 
firmes perquè hi deixessin la seva es-
tampa. «I vam firmar encantats, sí. 
Però amb el nom d’una altra com-

Carles Sans es posa seriós: «Fer una 
obra comporta molta més pressió». 
S’entén, doncs, que no els hagi estat 
difícil mantenir alguns secrets. «Hi 
ha coses que hem callat, sí –confes-
sa Sans–. Però tothom ho fa en la se-
va vida quotidiana». «Potser en un se-
gon volum ho direm, tot i que el dei-
xarem firmar a un altre, com si fos 
una biografia no autoritzada», som-
riu Gràcia. 
 En qualsevol cas, s’haurà d’espe-
rar perquè, de moment, segueixen 
de gira amb Bits, que els ha portat 
de Madrid a Palma de Mallorca, on 
ahir van viatjar per instal·lar-s’hi du-
rant les pròximes dues setmanes. I 
al més de novembre, tornaran cap a 
Barcelona. H

Tricicle escriu la seva 
pròpia ‘enciclopèdia’
3El trio publica un amè resum dels seus 35 anys de trajectòria
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lEs ‘mEmòriEs’ d’una companyia EmblEmàTica

panyia», recorda el mim, que també 
rememora les primeres gires que va 
fer Tricicle, quan sovint havien de 
compartir llit. 

COP DE PUNY A ARTUR MAS / El llibre tam-
bé recull el cop de puny involuntari 
que Joan Gràcia li va clavar a Artur 
Mas fa 10 anys durant un gag en què 
baixava a la platea fent de boxeja-
dor. Les ulleres de l’actual president 
de la Generalitat van sortir volant. 
«Ara donaríem trompades a més 
d’un polític», admet l’actor, que afir-
ma que el llibre conté alguna ven-
jança.
 ¿Els ha costat més escriure el lli-
bre que el guió d’una obra? Mir iro-
nitza: «Ens ha costat 35 anys fer-lo». 

VErÍ als ulls

Una serp fereix 
Frank de la 
Jungla
Frank Cuesta, també conegut 
com a Frank de la Jungla, va ser ata-
cat a l’Índia per una serp, que li 
va llançar verí als ulls i a la boca, 
cosa que va obligar a parar la gra-
vació del programa que prota-
gonitza a Discovery Max durant 
tres dies. L’aventurer va explicar 
a Twitter que va estar «tres dies 
fumut» pels dolors i la irritació 
que li va provocar l’atac, a causa 
del qual va haver de ser atès per 
un metge.

VÍdEo a inTErnET

L’elenc de 
‘Twin Peaks’ 
recolza lynch
Molts actors que van participar 
en el primer Twin Peaks fa 25 anys 
recolzen David Lynch, el realitza-
dor de la sèrie, arran de la seva re-
núncia a dirigir la segona part per 
problemes pressupostaris. En un 
vídeo, els intèrprets (fins i tot hi 
apareix la seva filla, Jennifer) ofe-
reixen diferents finals a la frase 
«Twin Peaks sense David Lynch és 
com...». També s’ha creat el perfil 
de Twitter @SaveTwinPeaks (en 
castellà, salvar T win Peaks).
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