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El Tricicle porta els seus “Hits”  
a Terrassa amb l’èxit assegurat
>  La companyia ha exhaurit les entrades de les cinc funcions al Centre Cultural

Els components de la companyia de teatre gestual i d’humor El Tricicle, que des d’avui actua quatre dies seguits a Terrassa. 

Santi Palos 

Després de quaranta anys de trajec-
tòria, la companyia El Tricicle (Car-
les Sans, Paco Mir i Joan Gràcia) 
s’està acomiadant dels escenaris 
amb “Hits”, un recull dels dotze es-
quetxos més famosos de les seves 
obres anteriors. L’expectació que ha 
generat aquest espectacle, i aques-
ta última oportunitat de veure un 
dels grups més originals i espater-
rants de la història del teatre català 
és lògica, però a Terrassa ha supe-
rat totes les expectatives. Les qua-
tre funcions d’“Hits” que el Centre 

Cultural va programar inicialment 
van esgotar de seguida totes les en-
trades, tot i no ser gens barates (30 
i 36 euros). La seva direcció va ar-
rencar una funció més, diumenge 
a la tarda, les localitats de la qual 
també van volar de seguida. Així 
doncs, El Tricicle actuarà a Terras-
sa des d’avui, durant quatre dies 
consecutius, i sempre amb l’audi-
tori amb totes les butaques ocupa-
des, és a dir, uns 3.600 espectadors. 

“INTEL·LIGENTS I TREPIDANT” 
“Humor Intel·ligent, Trepidant i 
Sorprenent” és l’acrònim d’ “Hits”,  

jugant amb el doble significat de la 
paraula  (“hits” vol dir “èxits” en an-
glès) com a títol d’aquest darrer es-
pectacle. És un muntatge en què 
Sans, Mir i Gràcia retornen a l’esce-
nari els millors moments de les 
obres “Manicòmic”, “Exit”, “Slastic”, 
“Terrific”, “Entretres”, “Tricicle 20”, 
“Sit” “Garrik” i “Bits”, gairebé tal 
com van ser estrenats, i un resum 
de tota la seva trajectòria mitjan-
çant una succesió de gags curts.  

Tres alumnes de l’Institut del Te-
atre van crear el Tricicle l’any 1979. 
La seva popularitat va començar a 
créixer l’any 1983 quan Chicho Ibá-

ñez Serrador els va oferir un gag en 
el programa de televisió “Un, dos, 
tres... responda otra vez”, L’any se-
güent van estrenar “Exit”, justament 
el seu primer èxit als escenaris.  

LOS DATOS 

■ Espectacle: “Hits” 
■ Grup: El Tricicle 
■ Dates: Avui i demà a les 8.30 de la 
tarda. Dissabte a les 6.30 de la tarda 
i a la 9 de la nit. Diumenge a les 6.30 
de la tarde 
■ Lloc: Centre Cultural Terrassa 
■ Preu: Entrades exhaurides

b r e u s

Espai d’Art reobre 
avui l’exposició 
“Estiu’ 19” 
La galeria Espai G d’Art (c/ 
la Palla, 10) presenta cada 
any, de juny a setembre, una 
exposició col·lectiva d’estiu 
en dos períodes. El primer 
es va tancar el 20 de juliol, i 
avui a les 7.30 de la tarda 
“Estiu’19” es torna a obrir, 
amb obres diferents dels 
mateixos artistes: Jaume 
Plensa, Teresa Gironès, Mi-
quel Lligades, M. Marzo-
Mart, Ramon Moscardó, 
Carles Piqueres, Rosa Torres 
i Àxel Oliveres. D’altra ban-
da, una artista de la galeria 
Espai G d’Art, Anna Come-
llas, exposa aquests dies la 
seva obra a la sala de la Casa 
Irla de Sant Feliu de Gúixols. 
“Les arcs-en-ciel du noir” és 
el títol de l’exposició, en què 
presenta peces bidimensio-
nals creades a partir del gra-
vat, la pintura i la fotografia. 

 

TerraTapes 
aquesta tarda            
a la Plaça Didó 
 
La segona edició del Terra-
Tapes se celebrarà avui, en-
tre les 7 de la tarda i les 11 de 
la nit, a la Plaça Didó. 
Aquesta mostra culinària de 
tapes estava prevista pel 6 
de setembre, però es va 
ajornar per les previsions 
meteorològuiques de pro-
babilitat de pluges. La ruta 
gastronòmica i cultural per-
met gaudir de tapes que 
ofereixen diversos restau-
rants de Terrassa. Hi parti-
cipen 15 establiments. Els 
tiquets, de 10 euros, inclo-
uen quatre consumicions.
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