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ARTS ESCÈNIQUES // ESTRENA

Paco Mir satiritza el teatre a l'obra 'Coneixes en Prosineckty?' 

El muntatge, dirigit per Josep Costa, es presenta avui al Teatre Principal

EL PERIÓDICO/ BARCELONA
Paco Mir, un dels components de Tricicle juntament amb Joan Gràcia i Carles Sans, satiritza el món del
teatre a Coneixes en Prosineckty?, el segon text que ha escrit després de No és tan fàcil. L'obra es
representa entre avui i l'11 d'abril al Teatre Principal de Barcelona dirigida per Josep Costa i interpretada
per David Bagés, Iván Campillo, Eva Gabarrell i Manel Sans.
Actors, directors i crítics, entre d'altres, constitueixen el blanc de les crítiques de Mir en una àcida i
crítica comèdia en què presenta personatges que es troben al límit, que el dramaturg ambienta en els
assajos d'un espectacle. "És teatre dins del teatre", precisa. El protagonista és un director cregut i
obsessionat per portar als escenaris l'adaptació de Rius de carbó, una peça escrita per Prosineckty, un
autor desconegut i alternatiu. I els que pateixen les seves tiranies són un parell d'actors nous i un becari
que exerceix d'ajudant de direcció.

ASPECTES
AUTOBIOGRÀFICS
Mir carrega contra tot el món teatral, un sector que coneix a la perfecció. De fet, en el muntatge hi ha
molts aspectes autobiogràfics, històries i anècdotes que li han explicat, encara que va voler deixar clar
que cap forma part de Tricicle. "He actuat com a escriptor, com un segrestador de coses que han
passat, i quan passa per un mateix ja és biogràfic", diu.
Satiritza els directors que s'han posat tan de moda actualment, obsessionats tots per fer versions molt
personals dels textos. Per exemple, a Coneixes en Prosineckty?, el personatge que interpreta Bagés vol
convertir un drama de 22 personatges en una història de dos papers. Així mateix, l'autor posa sobre la
taula l'obsessió dels actors per participar en telenovel.les, les subvencions, les glòries i misèries de les
companyies, l'estesa teoria que gran part del teatre comercial és dolent i la utilització de mòbils en els
assajos, a part de criticar escenògrafs, productors i tot tipus de gèneres teatrals.

PÚBLIC AMPLI
Paco Mir tampoc s'oblida dels crítics i periodistes, que dibuixa "com capaços d'inventar-se un autor o
alabar l'artista més desconegut per demostrar els seus coneixements". La comèdia descobreix un
món cultural "precari, inestable i fantàstic".
Josep Costa, que és responsable de més de 30 muntatges diferents, aclareix que Coneixes en
Prosineckty? va destinat a tota mena de públic. "Teníem por que hi hagués acudits que només
agafaria la gent del sector però a les funcions que hem fet els espectadors s'ho passen bé",
afirma.
L'obra té la mínima escenografia. "Es pot fer en qualsevol teatre", apunta Mir, que va escriure el text
en castellà (va ser finalista del premi Lope de Vega) i després el va traduir al català. L'objectiu de la
companyia és realitzar una gira i fer temporada a Madrid.

RICARD CUGAT / Els components del repartiment de l'obra amb
caretes, ahir, en un hotel de Barcelona.
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