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Primera fila ICULT

esprint final
Tricicle
Quan el trio acabi les funcions  
de ‘Hit’ a finals de març 
s’acomiadarà de la interpretació

Joan Gràcia, Paco Mir i Carles 
Sans  continuaran als escenaris 
com a directors i productors

MARTA CERVERA 

BARCELONA

F
a anys que anuncien el 
seu comiat, però ara de 
debò. Joan Gràcia, Paco 
Mir i Carles Sans han 

decidit de veritat aparcar Trici-
cle, aquell fenomen del teatre 
gestual. El públic s’havia acos-
tumat a observar la vida amb 
l’humor tan característic del 
trio català, capaç de treure suc a 
tot només amb les seves expres-
sions, els seus gestos i les seves 
onomatopeies. De paraules, les 
justes en els seus espectacles. 

La seva empatia amb el pú-
blic és total com es pot apreciar 
en cada funció al Coliseum on 
gent de totes les edats es cargola 
de riure amb Hits, una proposta 
amb el bo i millor de la seva car-
rera. Ja van fer una temptativa 
de comiat l’any passat al Victò-
ria, però s’han vist obligats a 
tornar. El públic no vol deixar-
los marxar. Però ells ho tenen 
clar. Aquesta vegada és de veri-
tat. Quan acabin les funcions el 
pròxim 29 de març abandona-
ran la primera línia per seguir 
en Tricicle només com a direc-
tors o productors. No els falten 
idees per treballar des de la bar-
rera. Una d’aquestes és recupe-
rar el musical Forever Young pro-
tagonitzada per ancians amb 
ànima rockera que van produir 
el 2011, però també tenen al-
tres projectes per al 2021. 

El compte enrere ha co-
mençat. Parlem amb ells quan 

Una companyia teatral que ha fet història  

El grup ja va fer  
 una temptativa de 
comiat al Victòria 
 però es  va veure 
obligat a tornar  
per última vegada

La recuperació  
del musical ‘Forever 
young’, produït  
 pel trio, és un dels 
seus projectes   
per al futur

falta poc perquè s’obrin les por-
tes del Coliseum. A fora, molts 
espectadors venen en família a 
acomiadar-se del trio que ha re-
flectit amb humor les pors, de-
bilitats i desafiaments de l’ésser 
humà en muntatges com Exit, 
Entretres, Terrrific, Slastic, Sit, Gar-
rick i Bits. «El temps passa volant. 
Ara quan arriba diumenge pen-
so: ¡Una setmana menys! Esta-
rem 10 setmanes i ja n’han pas-
sat tres. D’aquí a dos arribarem 
a la meitat i ja ens quedarà poc 
per a l’esprint final», diu Grà -
cia. «Jo encara no m’he fet a la 
idea de veure el calendari 
d’abril buit», admet Mir. Més fi-
losòfic, Sans admet: «Tancar 
una porta després de 40 anys 
d’alguna cosa que ha anat su-
perbé fa respecte. Toca obrir un 
nou capítol de la teva vida». Tot 
i que seguiran al món de l’es-
pectacle d’una altra forma, «dir 
adeu com a intèrpret resulta 
una mica estrany», reconeix 
Sans. Però no hi ha marxa enre-
re: «Millor anar-nos-en ara amb 
el teatre ple», diu Gràcia.  

Fa 38 anys van debutar a La 
Villarroel amb Manicomic des-
prés d’haver-se foguejat primer 
en el diminut Llantiol. «Abans 
quan sortíem a escena perdíem 
un quilo i escaig per funció. 
Amb el temps fas el mateix amb 
menys esforç», diu Mir que tan 
assumides té les bromes dels 
seus col·legues sobre la calvície, 
dins i fora l’espectacle. Gràcia 
–ell aguanta amb esportivitat 
les indirectes sobre la seva pan -
xa de bon vivant– aclareix: «Ara 
treballem sense tensió». L’expe-
riència és un grau. Han après a 
dosificar-se. Quan Mir va veure 
Oriol Pla, Marc Juanet i Marc 
Sastre a Be God Is a La Villarroel, 
li va recordar el Tricicle dels ini-
cis. «En aquella època nosaltres 
també volíem fer-ho tot i posà -
vem en l’espectacle tot el que 
sabíem fer, amb un excés 
d’energia», rememora Mir. El 
Co liseum dijous estava al mà -
xim i la gent reia a plaer amb 

els mítics números que repas-
sen la seva trajectòria, sense 
oblidar la versió mímica de la 
cançó Soy un truhán, soy un señor 
de Julio Iglesias, tot un clàssic 
del seu repertori. Aquell dia van 
començar amb un esquetx so-
bre el descobriment de la cadira 
i van acabar amb aquest cele-
brat número de les hostesses re-
partint –per dir-ho d’alguna ma-
nera–, diaris entre el públic. 
Aquest gag ja reflecteix una al-
tra època perquè ara als avions 
no donen ni aigua gratis.  

Tot canvia, també el món 
de l’espectacle. La disminució 

en la capacitat d’atenció que 
tant es parla obliga a oferir al-
tres coses a ritme molt accele-
rat. «En el nostre primer espec-
tacle hi havia un munt d’ener-
gia, però anàvem gairebé a 
càmera lenta. Durava 75 mi-
nuts i fè iem cinc esquetxos. A 
Hits n’oferim una dotzena amb 
ritme molt cinematogràfic, 
perquè ara tot va més ràpid», 
explica Gràcia. 

Les noves plataformes dedi-
cades a formats de menys de 
10 minuts podrien ser un te-
rreny verge si no fos perquè 
ells ja les van explorar. «Ho 
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JORDI COTRINA

Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir, a la platea del teatre Coliseum.

LLL

vam fer a Chooof!, durava 12 
 minuts», comenta Gràcia so-
bre aquells gags sobre nàu-
frags en una illa. «A part d’això 
vam fer produccions d’un mi-
nut per a TV-3. Vam ser innova-
dors», recorda Mir. 

 
RECORD OLÍMPIC / Els més vete-
rans els recorden com a direc-
tors i protagonistes de sèries 
com Tres estrelles, rodada a l’Ho-
tel La Gavina de S’Agaró i la se-
va participació en les cerimò -
nies dels Jocs de Barcelona de 
1992. Aquella seqüència fent la 
volta a l’estadi olímpic com 

atletes va ser un dels moments 
estel·lars de la seva carrera. Lus-
tres després Rowan Atkinson 
(L’Escurçó Negre, Mr. Bean) recolli-
ria el testimoni de l’humor 
olímpic en l’obertura dels Jocs 
de Londres el 2012.  

L’única màcula en la seva ca-
rrera va ser el desengany que es 
van emportar a Nova York amb 
Entretres, el 1997. «Allò de Nova 
York és una espina clavada, un 
petit fracàs» admet Gràcia. Ho 
atribueixen a una mala crítica 
d’un mitjà influent, The New 
York Times. Calculaven estar 
mig any a la cartellera, però no-

més es van mantenir una set-
mana i mitja. «La vida és així. 
Per compensar, vam tenir una 
gira espectacular per Espanya 
quan vam tornar». Carles Sans, 
prefereix veure el vas mig ple: 
«Haver tingut l’èxit d’aquí als 
Estats Units potser ens hauria 
canviat massa la vida». 

Ara tenen les seves energies 
posades en aquest comiat que, 
com sempre, els manté a peu 
de carrer saludant cada nit 
fins a l’últim espectador que 
abandona el teatre. Perquè si 
algú els mereix respecte abso-
lut és el públic. H

Els intèrprets   
han provat diferents  

activitats artístiques

Creatius  

a dins  

i a fora

M. C.  
BARCELONA

Des que van començar a treba-
llar junts els membres del Tri-
cicle no s’han centrat única-
ment en la interpretació. Ca-
dascun ha explotat una vena  
artística diferent més enllà 
d’aquest fenomen de l’humor 
creat a tres bandes. Paco Mir 
(Barcelona, 1957), que va estu-
diar Belles Arts, destaca com a 
dibuixant d’historieta i direc-
tor d’escena. Més enllà dels acu-
dits a la revista El jueves ha por-
tat a escena obres com Política-
ment incorrecte, Pel davant i pel 
darrera i La plaça del Diamant. Va 
adaptar per a Josema de Martes 
i Trece l’obra Nadie es perfecto i 
va comptar amb els altres dos 
membres d’aquest trio humo-
rístic, Millán i Fernando, per a 
la sarsuela Los sobrinos del ca-
pitán Grant, a Madrid. «A Barce-
lona em costa més fer obres líri-
ques», admet. Aquí ha dirigit 
més teatre que òpera i sarsuela, 
tot i que el març vinent el Tea-
tre de Sarrià estrenarà una peça 
de cambra del compositor Tom 
Johnson: La ópera de cuatro notas. 

Carles Sans (Badalona, 
1955), a més  a més de col·labo-
rar amb EL PERIÓDICO, entre 
altres mitjans, ha escrit i dirigit 
diversos curtmetratges. Entre 
aquests Quien mal anda, mal aca-
ba i Polvo eres, nominats al Goya. 
Va adaptar per al teatre la pel·lí-
cula Familia, de Fernando León 
de Aranoa i va muntar una ver-
sió per a nens i joves de l’òpera 
El barbero de Sevilla, de Rossini. 
També ha dirigit anuncis televi-
sius i prepara un projecte amb 
José Corbacho.  

Joan Gràcia (Barcelona, 1957), 
que abans de tricicler va ser treba-
llador de banca, dedica els seus 
estius a dirigir el famós cabaret 
restaurant Lío d’Eivissa que 
aquesta temporada arriba al 10è 
aniversari. També ha produït al-
guna sarsuela i dirigit alguns es-
pectacles de Clow nic, compa-
nyia clònica del Tricicle. Per cert, 
un dels projectes del Mir, Gràcia 
i Sans és fer una cosa semblant 
però amb pallasses. Com a Tri-
cicle des del 1996 gestionen a 
través de TresxTr3s el teatre Po-
liorama, el seu preferit. H

Les imatges de  
la participació en  
la cerimònia dels 
Jocs de Barcelona  
van fer la volta 
al món el 92N
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