
Manresa és l’únic lloc «del món
mundial» on «Tricicle van ser dos
i no tres». Sorprenent afirmació
amb què Carles Sans rep aquest
periodista un matí ennuvolat a la
seu de Tricicle al passeig de Gràcia
de Barcelona. «Veníem d’Itàlia, de
Brescia, concretament. Furgoneta
i molts quilòmetres. I jo tenia una
febrada. No podíem actuar a Man-
resa en aquestes condicions», ex-
plica. «Però la Sala Ciutat era ple-
na, i el Morros ens va dir que no po-
díem deixar la gent sense Tricicle.
Vam fer una funció de quaranta
minuts per fer els espectadors con-

tents... i sense mi». Amb la me-
mòria en plena ebullició, Sans
continua rememorant anècdotes
manresanes: «de petit, als nou o
deu anys, vaig fer un anunci dels te-
levisors portàtils Colster. Un dia, a
la Loyola, vaig veure que havien fet
servir la foto, en mida gran, per in-
dicar al públic on havia de llençar
les burilles de les cigarretes. Em va

fer molta gràcia i vaig demanar si
podia endur-me’n una a casa».

Tricicle, que va omplir cinc cops
el Kursaal amb Sit, rècord del re-
habilitat teatre, està representant
Garrick al teatre Poliorama de Bar-
celona amb un èxit espectacular.
Més de tres-cents mil espectadors
ja han vist un muntatge que  no té
data de caducitat. És Tricicle en es-
tat pur.

Passaran per Manresa?
Carles Sans: De moment ens

va molt bé a Barcelona, no sabem
quan deixarem de fer-hi Garrick. Si
va bé, la temporada vinent conti-
nuarem al Poliorama. És difícil sa-
ber què passarà després. Per això,
ens agrada animar la gent de fora
de Barcelona perquè vingui fins
aquí a veure’ns. Ens motiva molt.

Paco Mir: Sobretot els caps de set-
mana, notem que ve molta gent
que no és d’aquí. Ho notem per
l’accent, quan vénen a saludar-
nos. Són persones molt obertes,
que t’expliquen d’on són, quants

han vingut a veure l’obra.
C.S.: Potser més endavant anirem
per les ciutats grans, el Kursaal de
Manresa, el Fortuny de Reus, el
Temporada Alta de Girona...

Humor en temps de crisi. És la
clau de l’èxit?

Joan Gràcia: De fet, quan vam
començar a preparar Garrick, la
crisi no existia. Però ens adonem
que és un espectacle anticrisi: en-
tres trist i, després d’una hora i mit-
ja, surts eufòric. Això ens ho fa
notar la gent amb les seves opi-
nions. Garrick és un espectacle
sobre el riure i els beneficis del riu-
re. La gent, més que felicitar-nos,
ens dóna les gràcies, perquè tenen
ganes de riure.
C.S.: Garrick és Tricicle de tota la
vida. De mica en mica, anem tor-
nant als orígens. A l’espectador li
agrada que cada actor creï un
món, sense necessitat de grans
escenografies, a cop de gag. Garrick
té molt del Manicòmic dels nostres
inicis, molt de la connexió entre
l’actor i el públic. 

Un retorn volgut o trobat?
C.S.: Hem anat per aquí preme-

ditadament. Era un risc, perquè im-
plicava tornar enrere, però ha agra-
dat.
J.G.: Garrick és una conferència-
espectacle sobre l’humor, que en-
senya com riure, i usem tècniques
diferents, com el gag ràpid, les
màscares... fins i tot hi ha un es-
quetx  d’humor gràfic, molt plàstic
i nou.
C.S.: Hi ha obsessió pel gag, com
més millor. I també hi ha un parell
d’esquetxos no són tant per riure
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Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans
Tricicle. Un dels trios més populars del país continua fent riure milers de catalans nit rere nit al teatre Poliorama, al capdamunt de la popular Rambla
barcelonina. Més de tres-centes mil persones ja han vist Garrick, un espectacle sense data de sortida perquè fa el ple pràcticament cada dia, i que tracta
sobre l’art de l’humor. Incombustibles, Tricicle van parlar amb Regió7 en una trobada en què van convidar la gent de la Catalunya central a anar-los a veure

«‘Garrick’ és un remei anticrisi, la
gent entra trista i surt eufòrica»

CARLES ALLENDE
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«Hem tornat al Tricicle de

tota la vida. Era un risc, però al

públic li ha agradat i, ara per ara,

no tenim data de finalització»

«Manresa és l’única ciutat

del món mundial on Tricicle ha

estat dos en comptes de tres,

en una funció a la Sala Ciutat»
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L’ESPECTACLE

� INTÈRPRETS: Carles Sans, Joan Gràcia i
Paco Mir. � LLOC: teatre Poliorama, Bar-
celona (rambla dels Estudis, 115).
� DIES: dimecres i dijous, 21 h; diven-
dres, 21.30 h; dissabte, 19.30 i 22 h;
diumenge, 18.30 h (tancat del 6 al 13
d’abril). � PREUS: 28-38 e. Servicaixa.

GARRICK

Garrick ha aconseguit fins ara més
de «tres camps del Barça plens», tal
com agrada dir als Tricicle, sumant la
gira prèvia i l’estada al Poliorama.

Mir, Sans i Gràcia ja han pujat tan-
tes vegades a l’escenari que l’espec-
tacle roda sol. Tot i això, es manifes-
ten perfeccionistes.

Tricicle va néixer el 1979, i des d’a-
leshores ha signat 7 espectacles de
gran èxit: Manicòmic, Èxit, Slàstic,
Terrífic, Entretrès, Sit i Garrick.

 ANYS

 FUNCIONS

. ESPECTADORS

EN XIFRES

Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans, d’esquerra a dreta, amb el teló de fons del passeig de Gràcia de Barcelona en una escena ben còmica



com per donar un descans, dues
pauses visuals.

Fer un espectacle centenars
de vegades obliga a mantenir la
tensió durant molt temps. Com
s’aconsegueix?

P.M.: Hi ha muntatges que fan
seixanta representacions i pleguen.
Nosaltres, quan n’hem fet seixan-
ta comencem a sentir-nos bé. Sem-
pre anem canviant coses, fent re-
tocs. Som molt perfeccionistes.
J.G.: Quan acabem una funció,
sempre comentem allò que es pot
millorar. No és que quedem des-
contents del que fem, però sí que
busquem anar-ho polint cons-
tantment. De vegades sap greu
perdre un gag. Per això, si veiem
que la gent no riu on esperem, in-
tentem esbrinar el perquè.

David Garrick va ser un actor
anglès del segle XVIII, tan dotat
per a la comèdia, que els metges
recomanaven als pacients que
l’anessin a veure per guarir les pe-
nes de l’ànima. De què tracta l’es-
pectacle que vostès n’han fet?

C.S.: A diferència d’altres es-
pectacles, no ens hem volgut amo-
ïnar gaire amb l’argument. Ens
hem dit: anem a fer riure, és el que
sabem fer. Riure com una cosa
sana, sense buscar excuses. I fer
una reflexió sobre diferents tipus
d’humor. El punt de partida és
agosarat: vinc a fer-te riure! És un
plantejament valent.
P.M.: Hem inventat  mètodes,
enunciats... una combinació de
tot el material amb què es pot
aconseguir l’humor... humor Tri-
cicle!
C.S.: Tricicle fa ús dels diferents ti-
pus d’humor que apareixen a Gar-
rick: verd, negre, repetitiu... Del que
fugim és de l’humor groller, grui-
xut. I del polític. Se’ns critica que el
nostre humor no posa el dit a la lla-
ga, però és que no ens interessa.

No tenen la temptació de la
paròdia?

C.S.: L’actualitat canvia d’un dia
per l’altre, i l’humor de la paraula,
en aquest sentit, té aquest incon-
venient. Nosaltres, en canvi, fem
gest, i és més difícil que et quedi
desfasat. Parodiem situacions de la
vida, coses que poden passar sem-
pre. Ens basem en el joc absurd, la
sorpresa...
J.G.: El nostre personatge és in-
temporal. Si no, no ens interessa.
De política ja n’hi ha molta. Trici-
cle busca la situació irreal, coses
amb les quals tothom es pugui
sentir identificat.
C.S.: Els nostres personatges des-
perten més el nen que tenim a dins
que no l’adult que s’ha contaminat
amb la política, les idees... Un és-
ser humà més primari, com el
nen, que encara no s’ha embrutat.
Si es troben dues persones a l’as-
censor, intenten sortir-ne. Però
quan veuen que no poden es po-
sen a jugar a frontó amb una bola
de paper. Els monstres de Terrífic
s’espantaven a si mateixos.

Se situen, doncs, lluny de l’hu-
mor que s’empra a Polònia?

C.S.: Al Polònia viuen setmana
a setmana de la notícia. Però..., ep!,
que ens agrada molt.
P.M.: El nostre ventall d’humor és
ampli. Va de la caiguda bàsica fins
a la ironia. A Dinamita, per exem-

ple, si no t’agradava un esquetx, t’a-
gradava el següent.

Pot semblar fàcil perquè Trici-
cle fa això des de tota la seva vida.
Però, en realitat, ha de ser molt
complicat.

J.G.: Al minut deu, si no has
atrapat la gent, malament. La tens
desconnectada.

Els ha passat mai que la gent no
rigui? 

C.S.: Un cop a Burgos, amb el
Manicòmic, el teatre era ple de
gom a gom. La gent no va riure ga-
ire. Al final, però, els bravos van ser
tremendos!
P.M.: També hi ha aquell cop a
Marbella, en una convenció de
suecs de l’IBM... El cartell ens pre-
sentava com un grup de teatre i ball
flamenco. Evidentment, va ser un
fracàs. I recordo una vegada a Sant
Boi, fent l’Èxit. Era gratuït. Ens van
llençar duros! Si l’espectacle dura-
va una hora i quart, el vam acabar

en cinquanta-cinc minuts. No pots
fer espectacles gratuïts...

Entra qualsevol, és clar. I de les
crítiques, en fan cas?

P.M.: Al vàter en tenim emmar-
cada una que no va ser bona. Vam
actuar a Broadway, Nova York, i el

crític del NY Times va fer un escrit
que no va encoratjar la gent a
anar-hi. Actuàvem a Union Squa-
re, en un teatre per a mig miler d’es-
pectadors. Vam estar-hi uns dies
amb un cinquanta per cent d’ocu-
pació. La gent s’ho passava bé, el

boca a orella portava públic a veu-
re’ns. Però el crític no el vam con-
vèncer.
J.G.: No l’hem oblidat aquell crític,
no. He, he, he...
P.M.: Hi ha un cert proteccionisme.
Al Mister Bean també se’l van car-
regar, a Broadway. Si un grup ame-
ricà fa Slàstic, segur que li troben to-
tes les gràcies del món, ni que fos
dirigit per nosaltres.

Tenen un gag o un esquetx
preferit?

J.G.: Aquells en què amb el mí-
nim esforç obtens la màxima efec-
tivitat ens plauen molt. Un exem-
ple és la famosa cançó de Julio Igle-
sias. Però també ens n’agraden
d’altres que requereixen un desgast
físic o que cal treballar-los molt. Els
bebès de Slàstic duraven tres mi-
nuts intensíssims, la gent embogia.

Trenta anys de trajectòria ar-
tística donen per a molt. 

P.M.: La popularitat de Tricicle
és tan gran que es dóna per òbvia.
J.G.: Fa trenta anys érem joves i nin-
gú no ens va ajudar. I quan ja vam
tenir èxit, ens deien que ja ens
anava bé i que no ens calien sub-
vencions. Una vegada, l’adminis-
tració d’aquí no ens va voler a
Edimburg representant Catalunya
argüint que no parlem.  

Però, els facin més o menys
cas als despatxos oficials, com
s’ho fan per aguantar plegats tant
temps?

J.G.: El secret és que ens agrada
el que fem, i que ens ha anat bé. Ca-
dascun de nosaltres fa les seves co-
ses separadament, però l’èxit que
tenim com a grup costa de repetir-
lo individualment. A més, sempre
ens agafem unes vacances per de-
sintoxicar-nos, per Nadal, per Set-
mana Santa, a l’estiu... Es tracta de
tenir vida privada!

Garrick és un èxit. Però Spa-
malot, que dirigeix Tricicle al tea-
tre Victòria del Paral·lel barcelo-
ní, no queda curt.

C.S.: Està funcionant molt bé.
Tant de bo poguéssim repetir una
experiència com aquesta. Si ens ho
proposessin no ho dubtaríem gens
ni mica.
P.M.: No té uns referents claríssims
per al gran públic, com Grease i
Mamma mia! Però Spamalot és el
musical adequat per a la gent a qui
no agraden els musicals, ja que fa
una paròdia dels musicals.
J.G.: És el millor musical còmic
que hi ha, de bon tros. Una comè-
dia de cap a cap que atrapa l’es-
pectador des de l’inici. Comences
a riure i no pares.
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El teatre va ser la tercera op-
ció després d’estudiar Dret i

treballar en una agència de viatges.
De la seva capacitat per desenvolu-
par-se amb encert en diferents
camps de la creació escènica i audio-
visual en parlen no tan sols les se-
ves incursions en el camp de la pu-
blicitat, sinó també la presència en
pel·lícules com El amor perjudica se-
riamente la salud, de Manuel Gómez
Pereira, i El asombroso mundo de
Borja Mary Pocholo, dirigida per San-
tiago Segura.

�

CARLES SANS
BARCELONA, 1955

EL PROTAGONISTA

Escriu i dibuixa, sense parar.
Sent, encara, que és en el món

del teatre per casualitat, però la seva
trajectòria és una de les més reeixi-
des de l’escena catalana. Ha fet
guions per a teatre, ràdio, televisió i
cinema. En aquest darrer camp, va
signar la direcció i l’adaptació de Lo
mejor que le puede pasar a un crua-
sán. A Mir li agrada ficar el nas pertot
arreu i la sarsuela és un dels territo-
ris en què també se submergeix: d’a-
quest any és la seva direcció de Gran
Vía... esquina a Chueca.

�

PACO MIR
BARCELONA, 1957

EL PROTAGONISTA

Un personatge que ha treba-
llat a la banca, ha estudiat Be-

lles Arts i ha fet curses de motos era
difícil que acabés dedicant la seva
vida al teatre. Però va passar. Joan
Gràcia se’n va anar a l’institut del
gremi i des de fa tres dècades es de-
dica en cos i ànima a Tricicle. Però
també a tasques tan diverses com el
disseny de vestuari (òpera per a
nens El barbero de Sevilla), l’ajudan-
tia de direcció (la sarsuela Los sobri-
nos del Capitán Grant) i l’escriptura
de guions (premis Ondas del 96).

�

JOAN GRÀCIA
BARCELONA, 1957

EL PROTAGONISTA

TRICICLE

Les funcions de Garrick se succeeixen cinc dies la setmana al teatre Poliorama de Barcelona

«Ens agrada el que fem, i

ens ha anat bé fins ara. I per

desintoxicar-nos ens agafem

vacances sempre que cal»

«Un crític del New York

Times no ens va ajudar gaire.

Va ser massa proteccionista.

Guardem l’article al vàter»

«Se’ns ha criticat que amb

el nostre humor no posem el

dit a la llaga, però no ens

interessa tractar de política »

Treballs com Tres estrelles i Dinamita van projectar la fama de Trici-
cle a través de la petita pantalla. Dues experiències que recorden

gratament. Ara per ara, però, Tricicle es veu lluny de la televisió. «Ens re-
sulta més fàcil fer teatre», explica Joan Gràcia. «A la televisió, depens
d’algú a qui ha d’agradar el guió, algú que entén de números però no de
guions. La televisió d’ara manté una lluita ferotge per l’audiència i crea
programes que haurien d’estar prohibits. En el teatre, nosaltres ens ho
gestionem tot». Del procés de preparació de Tres estrelles, que es va es-
trenar el 1987 a TV3, Tricicle en guarda sentiments magnífics. Carles
Sans rememora que «va ser la primera sèrie de producció pròpia de la te-
levisió catalana, i hi havia molta il·lusió per fer coses». Gràcia afegeix que
«ens ho vam passar molt bé, sis mesos en un hotel meravellós a S’Agaró.
Hi va arribar a sortir gent com la Lloll i la Melero».

�

La televisió, un record agradable


