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reality (anti) show, Sonia
Gómez, fent volar el seu
cosset àgil i menut entre fi-
gures estranyes.

A banda d’aquests dos
coneguts de l’escena i del
marc educatiu de la dansa
catalana –al qual fan refe-
rència amb reflexions su-
perficials sobre temes clau–
també hi apareix Ginés
Pérez, ballarí consumat de
discoteques i xerraire pro-

bem amb pantalonets curts
i noves receptes de vida,
això sí, prèvia disculpa per
no haver complert amb el
comiat, per no ballar gaire, i
per ser procliu a l’histrio-
nisme emocional. Disculpes
efectivament necessàries,
però acceptades perquè
aconsegueix arrencar-nos
riallades en un dia gris i, so-
bretot, perquè l’acompanya
una verdadera artista del

Julius i Florette Forever
(2ª part)
Búbulus
27 de setembre. Sala Beckett.

Quatre anys després
del primer Julius i
Florette, on vèiem

Carles Salas acomiadar-se
dels escenaris amb un ex-
periment autobiogràfic que
va funcionar per la seva es-
pontaneïtat, ara el retro-

Crítica dansa

D’aus i altres disculpes que s’escapen

BàrbaraRaubertNonell

fessional que ens explica
detalls macabres de la seva
infància amb un pare bor-
ratxo. La història és com
una galleda d’aigua freda
damunt la frivolitat artística
de la parella estrella i ens
submergeix en el fosc infra-
món de la realitat social
contra la blancor de lleixiu
dels murs de la cultura pop.

És fàcil preveure que
l’autoreferència cultural i

històrica que funciona a la
Sala Beckett no trobarà el
mateix ressò fora de la nos-
tra ciutat. Llavors quedaran
els moments d’emotivitat
crua dirigida als especta-
dors, com el moment capti-

vant en què Salas agafa una
persona del públic per plo-
rar-li a l’espatlla, que parla
de la necessitat de trobar
connexions sentimentals
quan les artístiques són fe-
bles. Aquesta segona part
de Julius i Florette conté el
bo i el pitjor de la cultura
pop, com un tomàquet
cherry dels que s’hi men-
gen: fa gràcia, però tenen
poc suc.

Carles Salas torna
amb pantalonets
curts i altres
receptes de vida

30anysen300segons
El Tricicle celebra tres dècades damunt dels escenaris amb un esquetx que
repassarà tota la seva trajectòria, ‘Garrick’ en cartell i una enciclopedia ‘online’

Andreu Gomila
BARCELONA

El Tricicle va debutar fa 30
anys a Breda. Paco Mir en-
cara no hi era, però poc
temps després, quan puja-
ven cada nit a l’escenari del
cafè teatre El Llantiol, ja es
veia que arribarien lluny.
Un mag els va preveure que
amb el gag sobre Julio Igle-
sias i el seu “soy un truhán,
soy un señor” voltarien tot
el món, i una dona que llegia
les mans entre els clients,
també els va vaticinar que
travessarien l’Atlàntic. Ahir,
asseguts còmodament al te-
atret del carrer Riereta,
Paco Mir, Joan Gràcia i Car-
les Sans ja parlaven de què
farien quan arribés el 50è
aniversari, tot recordant els
seus inicis al Raval, quan co-
braven 1.000 pessetes per

nit, eren envejats per tots
els estudiants de l’Institut
del Teatre i admiraven Jan-
go Edwards, els Comedi-
ants i Els Joglars.

Per celebrar aquestes
tres dècades, el Tricicle farà
un “regal” als espectadors
que tornin al Poliorama a
veure Garrick a partir del 7
d’octubre: un esquetx de
cinc minuts (300 segons)
on repassaran 30 anys.
Serà al final del xou, a ma-
nera de bis, i hi sortiran al-
guns dels moments que els
seus seguidors recorden,
des dels gags que executa-
ven entre drings de copes al
Llantiol, llavor de Manico-
mic, a espectacles memora-
bles com Slastic o Entre-
tres. I és que entre les pa-
rets del teatret, segons
Sans, van aprendre “el sen-
tit del ritme” que els ha fet

gines i encara no hem
parlat de res”. Aquí
diuen, per exemple,
què és uneng!! (un gag
quefalla)oquiera l’An-
tònia, aquella quiro-
mànticaqueelsvavatici-
nar que farien les Amè-
riques. Preveuen més
de 1.000 entrades. A
l’hora de posar-se a
escriure, tam-
poc estalvien
paper. ■

Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir fa 30 anys, vestits de mims autèntics, i amb copa de cava i números, ahir, per celebrar aniversari des de l’escenari del Llantiol ■ TRICICLE / TONI ALBIR (EFE)

El trio amb
copalta ■ TRICICL

famosos arreu del món,
amb muntatges que no dei-
xen respirar l’espectador
per culpa d’una metrallado-
ra de gags. Formats davant
d’un públic que anava al
Llantiol a fer petar la xerra-
da, passada la mitjanit, el
trio havia d’afinar l’enginy
perquè algú aixequés la
vista del got i seguís els seus
gestos. Aquí també van co-
mençar a saludar els espec-
tadors al final de cada xou.

Fa 30 anys, de fet, a Bar-
celona gairebé no hi havia
teatres i la cosa, diu Gràcia,
no estava tan segmentada
com ara, “amb teatres pú-
blics on sempre hi ha els
mateixos i un teatre privat
que no ho sembla”. I, com
va afegir Mir, “un Grec que
no és el d’ara”. Ja se sap
que quan els mims parlen,
no s’estan de res...

A Mir, Gràcia i Sans tam-
bé els ha començat a arribar
l’hora d’explicar com s’ho
han fet per mantenir-se
units durant 30 anys –“el
riure del públic és una mena
de droga que et captiva”, diu
Mir– i per aquest motiu es-
tan construint una enciclo-
pèdia a la seva web que aviat
sortirà en format llibre, i
que, “sense voler fer pedago-
gia, donem les claus de l’estil
Tricicle”,diuMir.“Té100pà-

“Als teatres
públics sempre
hi ha els
mateixos, i els
teatres privats
no ho semblen”


