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Llenguatge a l'abast de tothom 

• Tricicle sedueix a Madrid en una gala a benefici de la Confederació Nacional de Sords

FEDERICO PEÑA
MADRID

L'humor va desbordar el Teatro Nuevo Apolo de Madrid dissabte a la nit, que va acabar amb ovació per
a Tricicle. El públic, en la seva majoria sordmuts, va mostrar la seva fina sintonia amb el grup
d'humoristes catalans que no necessita paraules per fer-se entendre. Tricicle, que posa a punt els seus
espectacles en funcions prèvies a l'estrena, va interpretar SIT en una gala benèfica per a la
Confederació Nacional de Sords. El públic va acabar entregat als artistes i viceversa. El fet es va
confirmar al final de l'espectacle, que va acabar amb uns i altres aplaudint de la manera com ho fa
aquest col.lectiu, és a dir, alçant els braços i movent les mans.
Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans tornen a les taules de Madrid després de quatre anys d'absència,
quan van presentar Tricicle 20. Aquesta vegada ho fan amb més de 70 cadires sobre l'escenari, nou
mesos de representació sobre les espatlles, més de 300.000 espectadors, i amb Alacant, València i
Barcelona al mirall retrovisor.
L'estrena oficial serà demà, dimarts, curiosament dia 13. Però els mals auguris no tenen fonament. La
crítica, que els va fer una mala passada als EUA amb Entretrès, ara es fa servir a favor seu. "Els crítics
diuen que és un dels espectacles més madurs que hem fet", asseguren.
Durant la roda de premsa oferta a Madrid, els integrants de Tricicle van reconèixer que des de l'estrena
de SIT a Alacant, el llibret ha anat canviant, entre altres causes, per la improvisació i els ajustos
d'algunes coses. El resultat és un espectacle més curt i dinàmic, però en transformació constant.

IDIL.LI
No és la primera vegada que Tricicle fa una funció a benefici del col.lectiu de sordmuts, amb els quals
tenen una connexió especial. L'idil.li no estranya. L'humor de Tricicle guarda en les seves formes i en
els seus gestos un llenguatge a l'abast de tothom. És el mateix humor i el mateix idioma.
En els primers compassos de la funció, en què apareixen els primers elements de la saga dels
Chairwood, o els increïbles homes cadira, sorgeixen els primers aplaudiments en les seves diverses
formes. La veu en off que va introduir l'espectacle no va ser un problema ja que la llum de la sala es va
encendre, circumstància que va ajudar perquè companys, familiars o parelles, expliquessin el que es
deia.
A la sala, quasi plena, i a l'escenari, el llenguatge gestual es va apropiar l'ambient, carregat de
murmuris, rialles i braços alçats movent-se. I com va començar es va acabar. Als passadissos de sortida
els somriures de tothom van evidenciar l'èxit obtingut: la rialla.

NO ALS ESTATS
UNITS
Malgrat l'èxit que està obtenint SIT i l'entrega de la crítica, el grup Tricicle va descartar de bon principi la
possibilitat de tornar als Estats Units, on la crítica del New York Times va perjudicar la presentació
d'Entretrès. Els humoristes van reconèixer no tenir l'"estat d'ànim" ni "verdaderes ganes" de tornar-ho
a intentar. "A més, per entrar als Estats Units ara t'has de fer la foto i deixar les empremtes
dactilars als aeroports. És massa complicat", van dir en clau d'humor.
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D'esquerra a dreta, Carles Sans, Paco Mir (a terra) i Joan Gràcia, dissabte a Madrid. Foto: AGUSTÍN CATALÁN
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