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“Avui tothom
pot fer un gag
i que el vegin
deumilions
de persones”

LAURA
SERRA

El Tricicle torna per tercera vega-
da al Teatre Poliorama de Barcelo-
na amb la mateixa obra, Garrick,
quemai no acaba d’exhaurir el pú-
blic. Aquesta és tot just la vuitena
obra de teatre de creació de Paco
Mir, Joan Gràcia i Carles Sans des
de la fundació de la companyia en
aquells fructífers finalsdels70,per-
què tots els muntatges els duren
anys ipanysa lacartelleraambgires
inacabables per tot Espanya.

Fa 31 anys que esteu junts. Dureu
més quemoltsmatrimonis!
JoanGràcia:Unadelesraonsimpor-
tantsésqueenshananatbélescoses,
i això és un bàlsam. Si hi hagués ha-
gut espectacles fracassats i hagués-
sim hagut de lluitar més, la relació
hauria tingut més arestes. Els anys
han passat molt de pressa! No hem
tingut ni temps d’enfadar-nos.

Però fins i tot els grans grups de
rock, quan triomfen, es barallen!
PacoMir: Són altres volums de di-
ners.
J.G.:Guanyentantscalésquepoden
permetre’s el luxed’emprenyar-se!
Carles Sans: També hi ha un tema
d’egos, que sol explotar per aquí.

I vosaltresuselsheud’esmolarels
uns als altres, els egos?
P.M.: Tenint milers de gent a sota
cridant, diria que l’ego et creixmés.
Al teatre la gent ésmés discreta.

Però també vau fer el salt a la tele-
visió als anys 80. Va ser un canvi
important de popularitat?
J.G.: Laprimeraintervencióquevam
fervaseral’Un,dos, tres...quanérem
unsabsolutsdesconeguts.Allàsíque,
de cop i volta, ens van començar a
contractarielsteatresvancomençar
aestarplens.Peròlesintervencionsa
televisió, com a Tricicle, han estat
molt esporàdiques. En tot cas, hem
anat pujant perquè hem agradat en
teatre. Tenimunpúblic teatral.

El Tricicle, tots tres junts o sepa-
rats, s’ha dedicat a produir altres
espectacles, musicals, sarsueles i
obres... Ho feu per agafar aire?
C.S.: Sí, Tricicle durantmolts anys
enshaabsorbitabsolutament,molt.
D’una banda està molt bé, però de
l’altra tens necessitats personals
d’expressar-te a nivell individual.

Al llarg dels anys us han sortit
molts imitadors?
P.M.: Pocs. La majoria són ama-
teurs de festes de final de curs. Sí
quehihamoltsactorsqueensdiuen
que s’han fet actors gràcies a nosal-
tres,queéselemvapassaramiamb
Jango Edwards.
J.G.: Devegadesenssapgreuqueno
ensdemaninlesnostres ideesanos-
altres mateixos. Ens passa amb la
publicitat: veiemideesnostresque
uncreatiuhaagafat i leshacol·locat
enunespot... Ihemvistcosesa late-
levisió,d’altreshumoristes,queens

han afusellat, plagiat. Les còpies
sense permís sí que ens saben greu.
Però que la gent s’inspiri en nosal-
tres per fer coses noves, al contra-
ri, ens agrada.

AGarrick us col·loqueu la bata de
doctors del riure.Hi ha unmètode
infal·lible?
P.M.: Si hi fos, ho faria tothom. Hi
ha trucsque funcionenquan ja tens
elpública labutxaca, llavorselspots
manegar unamica.
J.G.: Ungagpotsergenialo, sino,és
la cosamés estúpida delmón.
P.M.: Un gag no témitges tintes.

Què fa riure?
J.G.: La sorpresa, bàsicament. Sor-
tir-li a l’espectadorperuncantóque
no s’espera.
C.S.: El que és imprevisible. És una
cosa que cada vegada costamés, en
aquest més en aquest món de les
xarxes socials. Perquè avui un tio
del Canadà es tira un pet i al cap de
cinc minuts ho veus per internet.
Abans, podies veure una cosa fora i
inspirar-t’hi, o algú ho copiava. Pe-
rò commés informació,menys sor-
presaperpart de l’espectador. I per
als quehemd’inventar, sorprendre
és cada vegadamés complicat. Avui
qualsevol ambuna càmera a casa et
fa un gag i potser és boníssim i a
YouTube el veuen deu milions de
persones!

Beveu d’internet?
C.S.: Com aTricicle, no.

D’on sorgeixen les idees?
P.M.: De l’observació de la quotidi-
anitat. Veus alguna cosa i el cervell
et fa un clic. Però si vols fer un es-
pectacle t’has de posar en una tau-
la i pensar, i treure suc del materi-
al. I a força de treballar et surten
més idees, gags, imatges...
J.G.: Quan fem un espectacle, ens
passemtresmesos imigassegutsen
una tauladiscutint i, quanhotenim
clar, ens és relativament fàcil pujar
a l’escenari i assajar-lounmes imig.

Teniu la sensació que riure està
menystingut?
P.M.: Sempre. Perquè riure és una
cosa normal i, en canvi, la gent no
plorapelcarrer.Peròenunespecta-
clenostrehihamoltsgags, 100, 150,
200, i cadascun és un examen, per
a un còmic. I en una obra dramàti-
ca només hi ha un final.
C.S.: Amés, com que hi ha gent di-
vertida pel món, sembla que sigui
mésfàcil ia l’abast. Ésunacosamolt
arrelada socialment i no ho canvia-
ràs:delTricicle lagentn’ésmolt fan,
però el teatre de debò és elCyrano
de Bergerac iHamlet.

Noheutingutmaiganesdeparlar?
C.S.: Ara estemenunpunt en què a
l’escenari ens permetem llançar
una paraula, si volem. El que no fa-
remmaiéscomençaradialogar.No
ens cal.e
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