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GRAPPA TEATRE

NOU MUNTATGE DE GRAPPA TEATRE

Paco Mir fa
queixalada
al vampirisme
3L’actor dirigeix al Versus una

comèdia que desmunta el mite
IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E

ls vampirs no existeixen i
tampoc Josephine P. Hey,
a qui la companyia Grappa Teatre –Gilbert Bosch
i Teresa Ros–, en aliança amb Paco
Mir, adjudica l’autoria d’Entrevista
amb un vampir que al final va resultar
que potser no ho era tant. El trio, i no la
fictícia Josephine que han inventat
per a la promoció, ha ordit aquesta
obra que, sota la direcció de l’actor
de Tricicle, s’ha instal·lat al Versus
Teatre. El llarguíssim títol no menteix: va d’una periodista televisiva
–interpretada per Ros– que entrevista un paio que diu que és un vampir –Bosch–. Res a veure, aclareixen,
amb la fosca i celebrada pel·lícula de

Neil Jordan amb Brad Pitt i Tom Cruise lluint ullals.
«Es tracta d’una comèdia en què
una periodista intenta desemmascarar el suposat vampir i desmuntar tots els seus arguments; s’estableix un combat entre ells», explica
Bosch, que va ser assessorat pel seu
fill en les qüestions dels no morts.
L’actor i director de Grappa Teatre
va demanar a Mir que els dirigís 20
anys després de l’èxit de Clochard,
que encara es representa.
‘RING’ TELEVISIU / L’intèrpret de Garrick

no és un fan de les criatures que han
envaït en els últims temps les pantalles del cinema i la televisió –«em vaig
quedar a El baile de los vampiros», diu–,
però va fer un lloc a la seva atapeïda agenda per «tirar endavant una

33 Teresa Ros i Gilbert Bosch, en una escena d’‘Entrevista amb un vampir que al final va resultar...’

L’AGENDA

Un nou espectacle amb Tricicle
33 Paco Mir –que forma amb Joan

Gràcia i Carles Sans la companyia
Tricicle– ha simultaniejat la seva
trajectòria amb el trio còmic amb
projectes personals. Al juliol va estrenar l’opereta Candide al festival
d’El Escorial i segueix amb els bolos de la sarsuela Los sobrinos del
capitán Grant. «A Barcelona ningú

s’ha interessat per aquestes obres,
que sí que es veuran a Madrid», lamenta el director, que disfruta, amb
la resta de Tricicle, de l’èxit de Forever young (dirigit i adaptat per ells)
al Poliorama. Després dels torrons,
el trio es posarà a cuinar un nou espectacle. «Encara no sabem què
farem», assenyala.

obra amb molta gràcia, que detalla
en clau d’humor els tòpics del vampirisme». El truc de qualsevol espectacle, afegeix, consisteix a «capturar el públic i no deixar-lo fins al final, i en aquest cas sempre hi ha fils
dels quals estirar per mantenir l’interès».
Per evitar la monotonia que podria suposar el format d’entrevista,
van decidir convertir els espectadors
en assistents a la simulada gravació
del programa. Amb el xuclasangs de
convidat. H

