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El membre del Tricicle estrena la seva nova obra 'Coneixes en Prosineckty?' al teatre Principal

Paco Mir descobreix la cara oculta del teatre

Aleix Perdigó
BARCELONA

Mir parodia els pedants que pretenen destacar amb el pretext de conèixer fins al dramaturg més
recòndit i sublim

E n la seva nova obra, el polifacètic component del Tricicle Paco Mir dissecciona la vida teatral a
través de les glòries i les misèries d'una companyia durant el període de gestació d'un
espectacle.
La comicitat de l'obra comença amb el mateix títol amb què Mir parodia els pedants que pretenen
destacar amb el pretext de conèixer fins al dramaturg més recòndit i sublim. Per fer-ho, Mir, amb molta
mala bava, crea un autor teatral fictici de procedència eslava que, tot i tenir un talent incalculable, és
gairebé desconegut. D'aqui la pregunta: Coneixes en Prosineckty?
Quatre personatges són els encarregats de desenvolupar aquesta pantomima que posa al descobert els
punts foscos de la vida escènica. David Bagés és el director superb de visió absurda i unidireccional que
maltracta els actors amb les seves cabòries d'il·luminat. Eva Gabarrell i Ivan Campillo encarnen els dos
actors joves que només busquen obrir-se camí en una professió difícil creient-se molt més bons del que
en realitat són. El quart personatge és el de Manel Sans, un becari polonès ajudant de direcció que
posa el contrapunt extern i excèntric a la comèdia. Amb la interacció d'aquests personatges, Mir ha
creat una peça de teatre dins del teatre.
Rerefons gremial
"Tot i que la comèdia té un rerefons completament gremial, no és difícil que la gent rigui amb els gags",
afirma Paco Mir, que ja ha vist rutllar l'obra en les funcions prèvies a l'estrena oficial, i que ha quedat
molt content amb la resposta del públic. "Ens hem quedat gratament sorpresos al veure que la gent reia
en situacions en les quals no ho esperàvem". L'explicació a aquesta empatia mostrada pel públic és que
probablement les misèries del món de l'espectacle no són tan diferents de les de qualsevol altre entorn
professional.
Paco Mir també ha volgut deixar clar que per escriure la peça no s'ha basat en elements autobiogràfics,
ja que en els seus vint-i-cinc anys de carrera artística com a integrant del Tricicle no s'ha vist immers en
l'entorn teatral convencional de figures jeràrquiques preestablertes. Tot i així, el fet de moure's en
aquest ambient li ha facilitat tota una sèrie de situacions que queden reflectides en l'obra. "Un dia vaig
escriure deu pàgines sobre les absurditats del món de l'espectacle i al cap d'un temps ho vaig
recuperar, ho vaig trobar divertit i vaig decidir fer-ne una obra".
L'espectacle ha estat produït per Vania, el Tricicle i Gay Mercader, i dirigit per Josep Costa, que,
després de llegir el llibret que acabava d'enllestir Paco Mir (la tercera peça que escriu), no va dubtar a
tirar endavant un projecte escènic que parla del món del teatre, dels seus clixés més patètics i de les
seves situacions més absurdes.

'Coneixes en Prosineckty?
Teatre Principal
Fins a l'11 d'abril
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ROBERT RAMOS / L’equip de Coneixes en Prosineckty?, la nova obra de Paco Mir
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