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Paco Mir, una de les tres potes
de Tricicle, dirigeix «La
banqueta», de Gérald
Sibleyras, que protagonitzen
Ricard Borràs i Pep Ferrer i
que es representa avui i demà

al Teatre de Salt

Ser del món de la cultura és es-
tar a la banqueta dels acusats?

És l’única explicació. Veient que
l’IVA al 21% no ha millorat en res
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«Tots els artistes es
creuen millors del
que són, això forma 
part del seu ADN»

Paco Mir
l’economia i que encara el mantenen, només
pot ser un ajustament de comptes.

Ha viscut el que viuen els personatges de
l’obra: acabar-se barallant amb els com-
panys de feina?

Barallar-se segur, com a totes les compa-
nyies, però sense acabar. Si no hi ha crisis i
emprenyades, no hi ha companyia. És sa.

Per seguir amb els de «La banqueta»: en-
tre els artistes n’hi ha més d’insegurs o de
perfeccionistes?

Un perfeccionista no deixa de ser un in-
segur. Si no ho fos, donaria la feina ja per aca-
bada. El problema són els que ja són inse-
gurs en el minut u de la feina. S’ha de tirar
sempre almenys una mica endavant, i un cop
ja estàs assegurat, mirar de perfeccionar. L’ar-
tista necessita sempre de l’adulació, del pú-
blic i de tothom, per anar creixent.

En coneix molts, d’artistes que es creuen
millors del que realment són?

Crec que tots (riu), això forma part de
l’ADN de l’artista. D’altra banda, si un mateix
no s’ho creu una mica, difícilment tindrà el
suport del públic. Però per més que esti guis
triomfant i omplint teatres dies i dies, si un
dia surt el tonto de torn cridant «más fuer-
te, que no se oye!», et fa dubtar de tot.

O sigui que no sempre el públic té raó?
Hi ha artistes tan artistes que no depenen

del púbic, o almenys no en volen dependre.
Però jo crec que en teatre si no depens del
públic, no ets ningú, vius gràcies al públic
que et ve a veure. Els únics que no depenen
del públic són els que estan subvencionats
i els paguen les seves idees boges. En un món
utòpic no hi hauria d’haver subvencions.

En el món real, gens utòpic, Obama ho
sap de tot de vostè?

No ho crec. Si ho sapigués, m’estaria es-
piant cada dia.

Han descobert que el cap de la Gestapo
està enterrat en un cementiri jueu. La
vida és una comèdia?

Hahaha, és boníssim. En una pel·lícula,
aquesta seria la primera imatge que sortiria
després dels crèdits.

També pot ser una tragèdia: com que  el
govern no els paga, els farmacèutics hau-
ran de cobrar els medicaments a tothom.

Hi ha molts col·lectius que ho tenen fatal,
realment. El món de l’espectacle ho nota: da-
vant de problemes de salut ningú pensa en
anar al teatre. És lògic, la salut és el primer.

El teatre diu el que el cinema no pot dir?
Sí, perquè el cinema és sobretot un negoci,

s’han de recuperar els molts diners invertits.
Fer un espectacle petit per denunciar coses
és més fàcil en teatre, amb un bon text i un
actor ja en fas prou, ja és teatre. Requereix
menys inversió... a menys que vulguis fer El
rey león. 
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«Si no hi ha
crisis i
emprenyades,
no hi ha
companyia. És
sa»

Paco Mir creu
que en un món
utòpic no hi
hauria d’haver
subvencions



CONTRACORRENT

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA

na amiga em comentava
que les feines dels nens
nascuts aquests últims
anys encara no existei-

xen perquè no s’han inventat; que el
món és tan canviant que res del que
coneixem avui existirà demà. Vaig re-
cordar una recent conferència a Sa-
lou de l’advocat Emili Cuatrecasas
sobre les tendències empresarials de
futur. Va explicar-nos l’existència d’u-
na universitat que es diu Singularity,
a Califòrnia. Hi participen des de la
NASA fins a les empreses més avan-
çades tecnològicament del món. Es
dediquen a investigar el futur. Desco-
neixia que ja s’estigués provant un
xip que et col·locaran al cervell i que
et permetrà tenir uns coneixements
enciclopèdics. L’estat de Nebraska ja
ha donat llum verd als cotxes sense
conductor, amb navegador Google,
que en deu anys ja podrien estar im-
plantats arreu. La medicina del futur
ja no serà presencial. Amb les noves
tecnologies, la visita al metge desapa-
reixerà. També –no és broma– s’estan
començant a imprimir productes en
tres dimensions. Els cotxes –i potser
també les cases– del futur no es fabri-
caran, s’imprimiran! Encara no hem
vist res de la revolució tecnològica.
Google, avui la segona empresa més
valorada en borsa del món, no existia
fa deu anys i Apple estava a punt de la
desaparició en fa quinze. Les empre-
ses més grans del món d’aquí a vint
anys encara no han nascut. Pel camí
se’n quedaran moltes. La diversifica-
ció de les fonts d’energia creixerà i els
països es barallaran per l’adquisició
de talent i coneixement. Els ciuta-
dans hauran de confiar en un nou ta-
rannà de polítics: menys, molt més
preparats, millor pagats i viatjats. Tot
va tan de pressa que ni ens n’adona-
rem.
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SOTSDIRECTOR D’«EXPANSIÓN»

Martí Saballs

PASTISSERIA - BOMBONERIA

XUIXOS
PANELLETS
i PASTISSOS

Calderers, 13 Tel. 972 20 24 34
Sèquia, 24 Tel. 972 21 10 22
Rutlla, 151 Tel. 972 21 13 91

17004 GIRONA

Restaurant Baubar Plaça Catedral
Edifici Pia Almoina, núm. 8

(dins del col·legi d'Arquitectes)
17004 Girona

972 21 02 16 / 680 27 50 73
www.baubargirona.com 

AA ppeeuu ddee llaa ccaatteeddrraall !!

Aquestes �res vine a tastar
el nostre menú de 18 € al

BAUBAR RESTAURANT GIRONA

CONCESSIONARI OFICIAL

· Venda
· Reparació

· Lloguer

· Recanvis

www.pontmajor.com
info@pontmajor.com

Tel. 972 21 64 30 Fax 972 21 66 49


