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La producció manté la voluntat de "sorprendre" els espectadors amb els esquetxos

Tricicle s''allunya' de la càmera en la sèrie que fa evolucionar 'Dinamita'

TV3 estrena 'Trilita', amb gags i personatges renovats

Mar Ferrando

Tricicle torna aquesta nit a TV3 amb l'estrena de Trilita, una seqüela de la sèrie Dinamita en què manté
la presència dels gags com a peça essencial de la producció, modificant-ne l'estètica i introduint nous
personatges. Amb tot, els tres components del grup Tricicle, Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans, han
reduït la seva intervenció en la nova producció, on han mantingut la participació davant les càmeres per
la insistència dels responsables de la televisió catalana.
"De fet, nosaltres vam decidir que no faríem més temporades de Dinamita, tot i que finalment vam
accedir a continuar el projecte a través d'una nova sèrie que ens permetés renovar el producte", va
explicar dimarts passat Paco Mir durant la presentació de Trilita. I és que l'humor de Tricicle sempre ha
aconseguint un gran seguiment dels espectadors de la televisió catalana.
A més, segons va explicar el director de Televisió de Catalunya (TVC), Francesc Escribano, l'estrena de
Trilita es converteix en la primera d'un any 2005 en què es vol "potenciar la línia de producció
dramàtica" de l'emissora, ampliant l'oferta de ficció a la graella de TV3.
Segons el cap de dramàtics de TVC, Jordi Roure, el resultat de Trilita és un programa "més lligat, amb
esquetxos que tenen fil conductor entre ells, rodats en escenaris naturals i exteriors, que fan que la sèrie
tingui un aire diferent de la resta de produccions d'aquest tipus". Mir també va remarcar que s'ha renovat
l'equip de guionistes, incorporant-hi més dones, per mantenir la frescor en els esquetxos.

Trencar esquemes

Mir va destacar que Trilita continua "trencant esquemes i sorprenent l'espectador" amb els gags que, a
diferència de Dinamita, a cada episodi segueixen una mateixa temàtica i centren l'acció en un mateix
lloc, ja sigui en un parc infantil, en una piscina, en una consulta mèdica o en el món de la televisió. A
més, al llarg dels tretze episodis de què consta la sèrie hi haurà personatges fixos, entre ells un taxista,
un presentador de televisió, una parella, un pare amb la seva filla i un personatge femení mut, que serà
un dels fils conductors al llarg de la sèrie que, segons Paco Mir, vol recuperar l'essència del grup
Tricicle. Els actors principals de Trilita són Carles Heredia, Cati Solivellas, Toni Gonzàlez, Mia Esteve,
Cesc Albiol i Mariona Blanch.

Un nou projecte de ficció

Després de l'emissió a TV3 de Xoof!, Tres estrelles, Dinamita i ara Trilita, el Tricicle ampliarà a finals
d'any la seva producció de ficció televisiva amb un nou projecte per a Tele-5. L'emissora privada va
anunciar fa mig any el preacord a què havia arribat amb el grup teatral català per tirar endavant una
sèrie. Tot i que Tricicle assegura que el projecte encara està "verd", la sèrie per a Tele-5, on Carles
Sans, Joan Gràcia i Paco Mir tindrien un paper protagonista, es podria començar a fer realitat l'estiu que
ve.
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La nova proposta d’humor de TV· suposa una evolució del model que seguia “Dinamita”
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