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han passat per la dura expe-
riència de descobrir-se, han
perdut oli, han esclatat in-
tenses topades i furibundes
crisis, s’han abocat a emoti-
ves catarsis... L’enginy fa
l’ullet en cada rèplica, els ra-
onaments capgiren el mitjó i
et fan entrar al discerniment
per la porta del darrere.

Els diàlegs de Bennett flu-
eixen amb consistència i
agilitat, amb elevació poèti-
ca, amb contundència ex-
pressiva. Es perden, natural-
ment, moltes referències
contextuals pròpies de l’e-
ducació anglosaxona, però
sonen les tecles essencials
amb nitidesa. La posada en
escena compta amb un tre-

ball de conjunt compacte,
en què s’intercalen diverses
peces polifòniques ben en-
tonades cantades a cor i
acompanyades en directe al
piano per les mans d’un dels
intèrprets (Ferran Vilajosa-
na), tonades líriques que es-
pongen la llargada, un pèl
excessiva, de l’espectacle.
La interpretació estel·lar i
egosintònica de Pou no in-
terfereix sinó que potencia
la del grup, d’on sobresurt
Nao Albet, que aquí incor-
pora el jueu marieta que
acaba sent el millor, perquè,
com diu el seu extravagant
professor, “la intel·ligència
és fruit de la discriminació”.
Passeu el testimoni: apro-
peu-vos al Goya.

Els nois d’història
D’Alan Benett. Dir.: J.M.Pou.
Teatre Goya, 3 d’octubre.

Alegrem-nos, doncs,
de la llustrosa reo-
bertura del Goya,

que, amb Josep M. Pou al
capdavant, sembla voler re-
prendre l’etapa més glorio-
sa del temps en què la Xirgu
estrenava Lorca amb deco-
rats de Dalí (1927). La repre-
sa ha posat sobre la taula
escènica un autor de cate-
goria, Alan Bennett. Els nois
d’història és la primera pe-
ça dramàtica de Bennett
que s’estrena en català, i la
tria de Pou per inaugurar la
nova singladura del Goya
esdevé tot un encert. Un
text de volada, que planteja
un bon ram de qüestions
candents, centrades en la
preparació d’uns joves es-
tudiants per entrar a les
universitats d’Oxford o
Cambridge. Al college de
províncies s’enfronten dos
models educatius: l’huma-
nista, que defensa el vell
Hector, el personatge que
encarna Pou, interessat so-
bretot en la formació i la
maduresa dels aspirants a
historiadors, i el pragmàtic,
que sosté el novell Irwin
(Jordi Andújar), l’objectiu
primordial del qual és que
els nois passin l’examen
d’ingrés al preu que calgui.

Les estratègies d’un i altre
col·lideixen ostensiblement,
bé que en el fons fan el seu
camí i desemboquen en l’è-
xit final dels candidats. En el
trajecte han caigut les fulles
de parra verbals amb què
profes i alumnes es tapaven
les vergonyes, s’han amidat,
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Tricicle tornaaBarcelonaamb‘Garrick’,unespectacle
d’esquetxosquerethomenatgealcomediantanglès

Andreu Gomila
BARCELONA

Carles Sans, Paco Mir i
Joan Gràcia busquen tor-
nar als orígens, als especta-
cles d’esquetxos farcits de
gags que els van donar fa-
ma mundial. Per això, ahir
van esmentar diverses ve-
gades aquell Manicòmic
del 1982, quan Tricicle co-
mençava i el seu humor
gestual trencava motlles.
D’aquí que hagin titulat
Garrick el seu últim espec-
tacle, un homenatge direc-
te al gran còmic anglès del
segle XVIII que, segons les
cròniques de l’època, era

recomanat “als malalts de
l’ànima”, segons Sans. Es-
trenen al Poliorama el dia
17 d’octubre després de
voltar per l’Estat durant el
darrer any. Pretenen que-
dar-se a Barcelona fins a fi-
nals de temporada.

Després d’un seguit de
xous amb un fil argumen-
tal, de Terrific a Sit, els Tri-
cicle han decidit perdre “la
por” a l’espectacle fragmen-
tari, així que els veurem al
lavabo, embarassats, mun-
tant a cavall, pintant, tan-
cats en un ascensor, etc.
“Després de 30 anys, volí-
em tornar a fer el que ens
venia de gust. Hem recupe-

rat coses i idees que havíem
deixat al tinter, per disfru-
tar nosaltres mateixos i fer
disfrutar el públic”, apunta
Gràcia. La veu en off, les
màscares i els acudits visu-
als tornen, doncs, al Trici-
cle. Mir, per exemple, expli-
ca que han recuperat un
personatge de Sit que
només van utilitzar en una
funció a Alacant. “No tenim
arxiu, però abans de cada
espectacle revisem totes les
llibretes”, afegeix.

Risoteràpia
Ells, que es consideren,
“doctors en humor”, han
acudit al mestre David

Garrick, “l’inventor de la
risoteràpia”, i es disposen
a fer una conferència es-
pectacle amb el millor
d’ells mateixos.

Evidentment, no parla-
ran de la crisi, perquè ja en
van plens diaris, ràdios i te-
levisions. A més, l’actuali-
tat mai no surt als seus
xous. Sans, tanmateix, no
s’està de fregar-se les mans:
“En èpoques de crisi, l’en-
treteniment funciona”, ja
que la gent busca allunyar-
se de les coses que l’amoï-
nen. I Tricicle és una apos-
ta segura en aquest sentit:
prop de 300.000 persones
ja han vist Garrick. ■

Paco Mir, Carles Sans i Joan Gràcia tornen als esquetxos en el seu nou espectacle ■ TRICICLE


