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RETORN AL POLIORAMA

Són com aquell simpàtic conillet 
de Duracell. No se’ls acaben les pi-
les. Duren, duren i duren, i tor-
nen a casa per Nadal, com el dels 
torrons. Joan Gràcia, Paco Mir i 
Carles Sans segueixen pedalejant 
junts enfilats en l’èxit de Tricicle 
36 anys després de començar la se-
va carrera. «No se’ns acaba la il·
lusió, aquesta és el motor de Tri·
cicle», sosté Mir. El 6 de novembre 
(fins al 31 de gener) tornen al Po-
liorama amb Bits, el seu vuitè i úl-
tim espectacle, amb què ja hi van 
recalar fa un parell d’anys durant 
quatre mesos. Estrenat a Alacant 

el 2012, el muntatge torna des-
prés d’una llarga gira que ja suma 
380.000 espectadors i 600 funcions 
que els han permès greixar i polir la 
seva imparable «màquina de fer riu·
re». «L’hem anat millorant, incorpo·
rant·hi altres gags i més complici·
tats. Nosaltres no ens relaxem mai, 
sempre intentem evolucionar i su·
perar·nos perquè tots els esquet·
xos funcionin», declaren.
 Ahir, el trio va sortir a la Ram-
bla per promocionar el seu retorn i 
es van asseure davant de la concur-
rència equipats amb portàtils, mò-
bils i tauletes. Un espontani va aixa-
far, durant uns minuts, la imatge 
als fotògrafs congregats. Ell també 
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volia sortir a la foto. «Són aquests 
còmics que no parlen. Fan humor 
gestual», informava una noia a un 
avi que els desconeixia. 
 A Bits, els mags de l’humor ges-
tual se serveixen de les tecnologies 
(el títol fa referència a la unitat mí-
nima d’informació binària). S’in-

trodueixen en el món digital i amb 
un clic de ratolí van saltant d’en-
llaç en enllaç, d’esquetx en esquetx, 
de personatge en personatge, con-
vertits en graciosos bits amb vestits 
lluminosos. El viatge virtual per la 
xarxa els permet rescatar del pas-
sat personatges com les germanes 

franceses d’Exit: Mildre, Dafne i Es-
tela; l’homenatge a Les Luthiers 
(que recentment han patit la pèr-
dua de Daniel Rabinovich), i hila-
rants gags en un geriàtric, a l’aero-
port o en un càsting d’estrafolaris 
artistes. Després de la seva estada 
a Barcelona, és possible que viat-
gin a París, diuen, abans de liqui-
dar el xou. «Després d’Espanya, 
a França és on el nostre gènere 
agrada més, on tenim més reper·
cussió», afirmen. 
 Bits, asseguren, serà el seu úl-
tim espectacle de creació. Després 
en presentaran un de grans èxits 
en què repescaran els gags més re-
presentatius de la seva trajectòria, 
i els preferits per ells i pel públic. 
Pretenen estrenar-lo el setembre 
del 2016. Tenen piles per a llarg, 
però la seva intenció els pròxims 
anys és alentir la carrera de Trici-
cle, passar més temps amb els seus 
i dedicar-se a altres projectes tea-
trals. «No volem retirar·nos. No·
més rebaixar la intensitat», acla-
reix Mir, que acaba d’estrenar a 
Madrid la sarsuela Galanteos en Ve-
necia. «Els artistes no es retiren 
mai», postil·la. H 
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Viatge per la xarxa 
amb Tricicle
La companyia torna amb ‘Bits’, espectacle en 
què s’endinsen amb els seus gags en el món digital

Cigne negre d’ànima blanca
3Viengsay Valdés, primeríssima ballarina, interpreta ‘El llac dels cignes’ 
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F
a anys que és primera balla-
rina del Ballet Nacional de 
Cuba però s’esforça com la 
que més en els assajos. Exi-

gent i perfeccionista amb ella matei-
xa, Viengsay Valdés (l’Havana, 1976) 
desplegarà una vegada més els seus 
impressionants dots com a ballarina 
i actriu a El llac dels cignes, espectacle 
que recala a partir d’aquesta nit fins 
diumenge al Teatre Tívoli. 
 Aquesta peça és una de les obres 
clàssiques més fascinants del reper-
tori pel doble rol que assumeix la ba-
llarina principal d’Odette / Odile. As-
sumir la doble cara, com a innocent 
cigne blanc i seductor i malvat cig-
ne negre, segueix suposant un desa-
fiament per a Viengsay. I no precisa-
ment pels famosos 32 fouetés combi-
nats del tercer acte, proesa tècnica 
que té superada. «Sóc més famosa 
pel cigne negre, així que, com que ja 
sé que tinc el públic guanyat,  en es·
cena em desvisc per brodar el cigne 
blanc», comenta la ballarina en una 
entrevista telefònica des d’Oviedo. 
Casada amb un asturià, ha anat a vi-
sitar la seva família política aprofi-
tant la gira per Espanya de la com-
panyia. «M’esforço tant en el segon 
acte que acabo esgotada perquè 
m’entrego totalment per dotar de 
candidesa, bellesa i dolçor el cigne 
blanc». Aquesta obra és una de les se-
ve favorites. L’ha interpretat multi-
tud de vegades, però segueix tan fas-
cinada com el primer dia. «Vaig tenir 
la sort d’interpretar rols principals 

des de molt jove i he crescut amb 
ells, com a persona i com a artista», 
afirma aquesta aclamada ballarina. 
«Amb els anys i l’experiència he anat 
afegint matisos als personatges», 
assenyala. «En una mateixa nit has 
de ser dues dones oposades. A més 
a més de ballar necessites ser una 
gran actriu per  ser capaç de plasmar 
aquest canvi dràstic i passar de ten·
dre cigne blanc a dominador cigne 
negre transmetent així sentiments 
molt diferents». I afegeix: «Disfruto 
molt amb tots dos. Sento que els do·
mino i sóc capaç d’atrapar el públic i 
de portar·lo a pols tan allunyats». 

COREOGRAFIA D’ALICIA ALONSO / Valdés 
ballarà al Tívoli només divendres i 
diumenge i tindrà com a parella Luis 
Valle. Altres destacats ballarins de la 
companyia, admirada per l’estil, la 
qualitat i la fortalesa dels seus intèr-
prets, s’encarregaran de la resta de 
funcions. Anette Delgado i Dani Her-
nández protagonitzaran la sessió in-
augural i la del dia 24. Sadaise Aren-
cibia farà parella amb Alfredo Ibáñez 
el 22, i el 24 a la tarda ell ballarà amb 
Estheysis Menéndez. 
 La llegendària Alicia Alonso, fun-
dadora i directora del Ballet Nacio-
nal de Cuba des de 1948, és la respon-
sable de la coreografia d’aquesta ver-
sió de l’obra de Petipa-Ivanov amb 
música de Txaikovski amb tres ac-
tes i un epíleg . «Ella ha sigut la meva 
guia. He seguit sempre els seus con·
sells», destaca Valdés, que va entrar 
a la companyia amb 17 anys i en va  
ser primera ballarina amb 18. «M’ha 
ajudat a interioritzar els personat·
ges amb idees i detalls. És molt exi·
gent, i això és necessari perquè vol 
que rendeixis al màxim, però entre 
nosaltres sempre hi ha hagut una re·
lació d’afecte i admiració». Més enllà 
de la tècnica, Alonso s’ha preocupat 
també de la carrera internacional de 
Valdés, que ha ballat amb primeres 
figures de la dansa, en gales i com a 
convidada per altres cèlebres com-
panyies. H  

El ballEt nacional dE cuba torna al tíVoli

33La ballarina cubana desplega el seu art, aquí com a cigne negre, un rol que disfruta i domina.
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