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Tricicle portarà el proper octubre
(del 23 al 25) a Girona el seu
espectacle «Bits», dins del festival
Temporada Alta. L’espectacle ha
tingut ja quasi 300.000 espectadors i
Tricicle espera arribar al mig milió.

Paco, com es veu el món des de la
MIR?

He, he. Des de la MIR se’n té una vi-
sió molt llunyana. Per algú que es de-
dica a l’humor, o al teatre, convé mi-
rar-se’l de lluny per tenir-ne una mi-
llor perspectiva.

Quasi 300.000 espectadors. És el
moment de deixar-ho?

Ens queden dos anys de contracte,
així que esperem arribar al mig milió.

No em referia a Bits, sinó a Tricicle.

La intenció és fer després un altre es-
pectacle, perquè coincidirà amb els 40
anys de Tricicle. Farem encara un
Tricicle 40 i acabarem.

Les cadires de tres potes són més
estables que les de quatre?

Això diuen, i tots els instruments de
precisió tenen tres potes. Quan hi ha
discussions sempre és més fàcil si
som tres, perquè a les votacions no hi
pot haver empat.

Per què vostès no parlen i en can-
vi ho fan els polítics?

Realment hauria de ser al revés. Els
veus fent declaracions a ràdio i televi-
sió, o entrevistes, i dius «com treba-
llen». És al revés, jo no tinc temps de
parlar tant, jo haig de treballar.

Ja que és un expert: interpreti elP
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«Els polítics parlen
molt, però jo no 
tinc temps, jo 
haig de treballar»

Paco Mir
llenguatge no verbal d’Artur Mas.

No sóc cap expert, no. Diria que
és molt sec, molt cautelós, gairebé
no té llenguatge no verbal.

Vostès cobren també uns 10.000
euros anuals en dietes, com al-
guns alcaldes?

Els còmics, dietes? Precisament
els polítics van contra els còmics, fan
tot el possible perquè ens extin-
gim. Van contra la cultura.

No té el Tricicle una mica aban-
donada Girona?

Potser hi ha la sensació, però és un
dels llocs on tenim més públic. Tant
és així que segurament allargarem
les actuacions al diumenge 26. Així
podran venir els d’El Celler de Can
Roca, que són amics nostres i és l’ú-
nic dia que tanquen.

Tal com està l’Ajuntament de
Girona i algunes plataformes ciu-
tadanes contra el soroll, és una
sort que el seu espectacle sigui
mut. No els deixarien actuar.

Però la gent riu molt! Els dema-
narem que riguin en veu baixa.

Estem convertint les ciutats en
postals?

Ho sembla. S’estan convertint en
parcs temàtics. A la Rambla de Bar-
celona hauran de crear un «carril
ciutadà» perquè puguem caminar
recte sense esquivar turistes.
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«S’estan
convertint les
ciutats en parcs
temàtics»

Mir avança que,
segurament,
allargaran fins a
quatre dies les
seves actuacions
a Girona el mes
d’octubre.
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a tot s’ha adaptat a la se-
quera informativa de
l’estiu, que serà inter-
rompuda només per les

serps d’estiu, aquelles notícies, més
aviat llegendes urbanes, que sorgien
per despertar la gent de la letargia
que provoca la xafogor. Les ràdios
han donat per finalitzada la progra-
mació de tota la temporada, i les
veus que ens han acompanyat en el
fred hivern, als dies de pluja o a les
retencions, ens vénen avisant tími-
dament, com amagant un sentiment
de culpabilitat, que se’n van de va-
cances i no tornen fins al setembre.
De fet ja fa unes setmanes que pro-
gramen continguts ja emesos, en for-
mat «The best of», com si la desgana
prèvia al tret de sortida de les vacan-
ces s’hagués apoderat de les rutines
creatives dels guionistes. La qüestió
és que des d’ahir ens hem quedat or-
fes d’una sintonia, d’una veu que ens
era familiar i ens ajudava a entonar
el dia amb ganes renovades o d’uns
tertulians amb els quals discrepà-
vem en el millor dels casos. Ara co-
mença una etapa radiofònica de
desconcert que ens obligarà a aco-
modar-nos a la nova programació
que, per la seva provisionalitat, no
acabarà de quallar al nostre imagi-
nari. Ja no buscarem la veu atiblada
d’un locutor que ens aporta confian-
ça ni la seguretat que ens transmet la
veu amiga d’una locutora, ara ens
distraurem amb la cançó de l’estiu
en alguna radiofórmula que la pun-
xarà insistentment sense més ni
més. La bona notícia en aquest pan-
orama de temors estivals és que ja
s’ha acabat el Mundial, ha guanyat
Alemanya i s’han desfermat els acu-
dits sobre el Papa, la Merkel i el Cor-
covado, amb els quals han pugnat
totes les emissores durant un mes. 
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