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Tricicle se’nvabuscantunrelleu femení
‘Hits’, al teatre Victòria, resumeix els millors gags de la trajectòria del mític grup

NÚRIA ESCUR
Barcelona

S ón cent minuts plens
de gags que tothom té
a la memòria. Quatre
centes rialles compta
bilitzades a cada es

pectacle! Afegeixen que el nom
no enganya.Hits conté el millor
delmillor del Tricicle, o gairebé,
“perquè hem hagut de deixar de
banda esquetxos que segur que
algú trobarà a faltar encara que
sigui el més llarg de tots els es
pectacles que hàgim fetmai”. En
realitat elmaterial ha passat tres
tries i “el públic tindrà la possi
bilitat d’escollir, des del web, al
gun gag a la carta”
Hits és un acrònim d’Humor

Intel∙ligent Trepidant i Sorpre
nent (tot i que ells li donen un
significat diferent cada cop que
els hi pregunten). Està format
per 12 esquetxos reduïts i un
ampli resum, compost de gags
curtíssims, que tanca l’especta
cle i deixa el públic a punt del
col∙lapse. “Els 30 últims minuts
són una festa de gags rescatats.
És frenètic! El públic acaba es
gotat de tant riure i nosaltres es
gotats físicament”.
Gairebé tots els gags aparei

xen tal com es van estrenar, ja
que el pas del temps “tret d’as
pectes tecnològics que hem ob
viat o variat” no els ha afectat
gens, expliquen des de la nostàl
gia d’un record. Es queden amb
la clausura de lesOlimpíades del
92: “Quan vam actuar davant de
60.000 persones, com si fóssim
els Rolling oMadonna”.

Joan Gràcia (el Poble Sec,
1957), Paco Mir (Barcelona,
1957) i Carles Sans (Badalona,
1955) ens tornen els seusmillors
moments –que de vegades han
estat els nostres– amb la saviesa
del que està corregit. El públic
podrà gaudir d’aquesta feina de
selecció al Teatre Victòria.
“Abans de començar ja hem
prorrogat: hi serem fins al dia 24
de febrer. I ens emociona espe
cialment perquè aquí va ser on
vam començar Slastic... encara

recordo les cues al carrer!”, as
senyala Joan Gràcia.
Fundada el 1979, fa gairebé

40 anys que la seva companyia
ofereix el seu particular humor
en teatres de tot el món. Un hu
mor universal que els va perme
tre ser exportables i considerats
per la crítica com una de les mi
llors companyies de mim còmic
del món. La seva gènesi és Bar
celona, la seva ciutat natal, i
l’amistat gestada quan eren
alumnes de l’Institut del Teatre

de Barcelona, a les seccions de
Pantomima i Art dramàtic.
“Ho vam haver de fer tot sols.

Al Llantiol va ser on per primera
vegada ens va passar pel cap que
potser un dia podríem profes
sionalitzarnos. Una pitonissa
d’allí ens va dir allò de ‘travessa
reu l’Atlàntic’... i ens vam fotre a
riure!”.
L’any 1982 van rebre la seva

primera proposta professional:
Manicomic, al teatre Villarroel,
un espectacle que es va conver

tir llavors en la gran revelació de
les sales barcelonines. Arriba
rien després molts altres títols,
sempre curts i molt gràfics, es
sència de la seva filosofia intensa
i minimalista: Exit, Slastic, Ter
rífic, Entretres, Sit, Garrick,
Bits...
El Hits que avui comença a

Barcelona serà el seu comiat de
finitiu “però només de les actua
cions en directe, s’han acabat les

170 funcions a l’any”. Però volen
continuar vinculats almón artís
tic, des de la producció o la di
recció i apunten un projecte
atrevit: “Volem fer un experi
ment. Construir un Tricicle fe
mení, trobar tres dones joves
que siguin bones còmiques. Co
mençarem el càsting”.
Se’n van, diuen, pel mateix

que un dia se n’anirà Messi:
“Perquè no podrà córrer tant.
Físicament, nosaltres ens
n’anem abans que el públic de
tecti defectes”. Sigui com sigui,
els seus gags continuaran in
corporats a la nostra memòria
col∙lectiva. Anarse’n sense
anarse’n.c

“Volem construir
un Tricicle femení:
trobar tres dones
joves que siguin
bones còmiques”

LV

Després de gairebé 40 anys en escena, Tricicle deixa l’escenari per vincularse a altres projectes
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JUAN CARLOS OLIVARES

Des que es va publicar el 2006, la
novel∙la gràfica Fun home. Una fa
mília tragicòmica, d’Alison Bech
del, es considera una obra mestra
del gènere, que el 2013 es va con
vertir en musical. El 2016 es va
emportarcincpremisTony, inclòs
el de millor musical, de dotze
nominacions.Nomésdosanysmés
tards’estrenaaBarcelona.
Daniel Anglès ha demostrat te

nirungranolfacteper ferd’aquest
títol singular la carta de presenta
ció d’Onyric, el seu projecte per
convertir el Condal en la casa dels

altresmusicals. Si el futur cal me
surarlo per aquest primer i nota
ble muntatge, es pot augurar que
Barcelona ha guanyat una seu per
almusical que competeix d’igual a
igual amb el teatre de sensibilitat
contemporània, com la història
autobiogràfica d’una dona que viu
sensegairesconflictespersonals la
seva identitat queer –explicada
ambdistància irònica– i se serveix
delsrecords familiarsperaunaca
tarsi pòstuma respecte a la com
plexa relació amb un pare ficat

dins l’armari. Sembla un relat nar
cisista deDavid Leavitt.Fun home
ésmoltmillor.
El llibret segueix l’estructurano

lineal del còmic. Només records
clauperexplicarquieraelseupare
i qui és ella i aquella família quevi
via en una funerària. Vinyetes que
aporten ritme cinematogràfic. La
música és en part un recorregut

nostàlgic per la música americana
dels setanta, i alguna frase inspira
dadeSondheim.Partituraperaor
questra de petit format, al Condal
moltbendirigidaperMiquelTeja
da. Un altre encert d’aquest mun
tatgeés lacaòticaelegànciade l’es
cenografia. Un gran mural mòbil
d’objectes record. Metàfora d’un
Diògenesesteta.
Producciódegranfacturavisual

quenomés titubeja en lapart acto
ral. Anglès no mostra prou nervi
perquè tots elspersonatgesespre
sentin nítids en la seva potència
dramàtica. El seu propi rol (el ca
rismàtic pare), el de Pili Capella
des (la soferta mare) i el de Marc
Andurell (l’objecte del desig) que
dendesdibuixats.Encanvi,Mario
na Castillo aporta una gran veu i
una enorme naturalitat a la seva
Alisonadulta. Igual queClaraSolé
com a Alison jove, sobretot en les
escenes amb Júlia Jové (Joan), la
primera companya sentimental.
TambéhihaunaAlisonnena–iels
seus dos germans– i topem amb
l’eterna qüestió dels nostres nens
artistes. AFunhomeno sónperso
natgessecundaris.Enqualsevolal
tra obra, on n’hi ha prou amb des
plegar desimboltura i gràcia, no
faria falta aturarse en la seva ma
duresa artística. Com s’ha d’ob
viar,però, elquenopassaenunte
ma com Ring of keys. Quan no re
verberen de significat les paraules
finals: “Etconec”.c
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El llibret segueix
l’estructurano lineal
del còmic: vinyetes amb
ritmecinematogràfic
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