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CRISTINA CALDERER

A ‘SIT’, el Tricicle ofereix un autèntic màster sobre la història de la cadira

El grup presenta el seu últim espectacle al Festival Internacional de Mim de la capital anglesa

El Tricicle porta ‘SIT’ a Londres
Conxa Rodríguez

C O R R E S P O N S A L

LONDRES

‘SIT’ vol ser una
història de la cadira
i el seu impacte en

la civilització
humana des de

l’Edat de Pedra fins
a l’era espacial

E
l Tricicle
porta aquest
cap de set-
mana al

Festival Internacio-
nal de Mim de Lon-
dres l’espectacle
‘SIT’, després de fer
temporada de tres
mesos a París.

“Ha anat meravellosament
bé perquè hem omplert cada
dia i les crítiques han sigut
molt bones –explica l’actor
Joan Gràcia–. Aquesta tem-
porada a París ens agradaria
també fer-la aquí a Londres,
però ja veurem si serà possi-
ble. A París hem estat el tercer
espectacle més vist aquest
Nadal, després dels d’Alain
Delon i Gérard Depardieu. No
ens podem queixar”.

De moment, però, el Trici-
cle torna a Londres per parti-
cipar en el Festival Internaci-
onal de Mim, certamen on el
seu nom ja els resulta famili-
ar. I depenent de l’èxit, ja es
veurà.

El Tricicle presentarà SIT
–en farà tres actuacions– al
cèntric Queen Elizabeth Hall,
ubicat dins del complex del
South Bank, a la riba sud del
riu Tàmesi.

El Tricicle, grup format per
Joan Gràcia, Paco Mir i Carles
Sans, porta 25 anys fent tea-
tre d’acció o no parlat, un
terme que ells prefereixen
per definir la seva feina que
no pas el mot mim.

SIT vol ser una història de la
cadira i el seu impacte en la
civilització humana des de
l’Edat de Pedra fins a l’era es-

pacial, temps suficient per
oferir un espectacle de dues
divertides hores d’acció. La
cadira com a testimoni de
tractats de pau, d’afers amo-
rosos passionals, d’esdeveni-
ments esportius o de grans
bacanals, companya de llar-
gues esperes o de visites al
dentista. Però tant se val quin
és el motiu de l’espectacle
perquè la imaginació del trio
sembla il·limitada. “Amb una
cullera també hauríem pogut
fer un espectacle, però la ca-

dira dóna per a més perquè
pots fer tot el que es fa i a so-
bre el que et pots inventar,
mentre que amb una cullera
t’has d’inventar més del que
realment es fa”, explica Joan
Gràcia, que també recorda
que fa anys quan van portar
Slàstic al mateix festival van
tenir molt bona acollida.

Joc d’equilibris
Els integrants del Tricicle

són una mena de triangle que
dura anys i panys i que han
trobat la manera adient de
treballar i ser amics dintre i
fora del teatre. Segons Joan
Gràcia, aconseguir aquest
equilibri professional ha tri-
gat uns anys, però ho han
aconseguit: “Cada un de nos-
altres sap molt bé la impor-
tància dels altres dos. No hi
ha lluites pel lideratge. Hi ha
lluites per imposar criteris o
millorar les idees, però són
lluites constructives. Cada

any ens deixem dos o tres
mesos lliures per fer les nos-
tres coses individuals o no fer
res”, explica Gràcia, segons el
qual l’any i escaig de nou go-
vern a Catalunya no ha afec-
tat gens el grup de teatre.
“Potser hi ha una altra políti-
ca, però a nosaltres ens arriba
poc. Tampoc ens va arribar
res en els més de vint anys de
govern anterior. Una vegada
vam demanar una subvenció
per anar al Festival d’Edim-
burg i ens van dir que, esclar,
com que no parlàvem català
no podien ajudar-nos. D’això
ja fa molts anys. A sobre ens
van dir que Edimburg era un
festival de motxillers i no
pagava la pena anar-hi”, re-
corda.

Si l’1 de novembre de 1979,
dia de Tots Sants, el Tricicle
va estrenar el seu primer es-
pectacle, el grup repta ara les
supersticions i estrena, si pot,
en dimarts i tretze.

T E A T R E

‘Happy Hour’

En ebullició
Francesc Massip

‘Happy Hour’, de Pau Miró, a partir de Txékhov.
Intèrprets: Isaac Alcayde, Alma Alonso, Òscar Muñoz,
Anna Alarcon, Xavi Serrano, Pau Miró, Helena Font,
Belén Fabra. Música: Kirsten Trinkler. Dramatúrgia i

direcció: Pau Miró. Teatre Borràs, 18 de gener.

Què hi fa un espectacle com Happy Hours en un lloc com el
Borràs? El muntatge va néixer com un encàrrec que el Teatre
Lliure va encomanar a Pau Miró perquè fes de contrapunt a
L’oncle Vània de Txékhov que es va veure el novembre passat al
Fabià Puigserver. Va ser concebut, doncs, per compartir el
mateix escenari, sense tocar el decorat i fent-se lloc al mig de
l’ampli espai central envoltat per l’audiència. M’asseguren els
meus alumnes, que allà el van veure, que posseïa una rara
pulsió i que dialogava magníficament amb el text original i

amb l’elegant posada en escena d’Ollé. No en tinc cap dubte,
però dalt d’un escenari convencional de disposició frontal i
gens proper al públic, l’audaç proposta de Miró perd pisto-
nada. És més, ensenya les vergonyes: se li noten els traus i els
recosits, es posen en evidència les arrugues i se li veuen les
imperícies de ritme i de dicció.

Tot amb tot, estem davant d’un espectacle ben singular,
amb una actualització trepidant de la peça txekhoviana i una
interpretació fresca i amarada d’humor, de vegades amb un
punt d’ordinariesa, d’altres amb amarga ironia. Si el mun-
tatge d’Ollé era presidit per un paller ple fins al capdamunt,
com correspon a l’època estival de l’acció, el de Miró té com
a únic element una piscina de plàstic on els personatges es
remullen a cor què vols per mitigar la xafogor d’estiu i re-
frescar l’erupció de les passions. A banda d’altres rimes amb
l’espectacle que acompanyava, l’adaptació recull els conflic-
tes essencials del text de Txékhov i els mostra impúdicament
sense amagar-se’n, evidenciant-los de manera directa i immi-
nent, deixant de banda les subtileses i el tempo txekhovià. Un
procedir agosarat, de vegades poc justificat, però que respira
una energia desbordant amb ganes de contagiar per empatia
el públic més jove. Compta amb unes actuacions vertiginoses
i una música de nervi amb voluntat d’electritzar l’espectador.
Per enrampar-se!

Tot i l’aparició de
pàgines legals, la

descàrrega permesa
de cançons va

representar menys
del dos per cent de les

vendes el 2004

.............................

Les noves
tecnologies al
servei del disc,
al Midem

Redacció
CANNES

L
es noves tecnologies
aplicades a la indús-
tria discogràfica,
com a eina per sal-
var el buit que deixa

la pirateria, és una de les pro-
postes que es debatran a la 39a
edició del Midem, la principal
fira discogràfica del món, que
reunirà a Cannes, des de diu-
menge fins al 27 de gener, un
total de 9.000 professionals
provinents de 4.000 empreses
d’un centenar de països, entre
els quals destaquen una se-
tantena de companyies espa-
nyoles.

Mentre en el món es multi-
pliquen les plataformes il·le-
gals d’intercanvi gratuït de
fitxers musicals entre inter-
nautes, les discogràfiques i
distribuïdores han contraata-
cat posant en marxa les seves
pròpies pàgines legals de des-
càrrega de música. Tot i això,
la descàrrega legal de cançons
va representar menys del dos
per cent del total de vendes
durant l’any 2004. Pel que fa a
aquest problema, Dominique
Leguern, directora de la fira,
va destacar més “la tendència

que s’està produint que el seu
pes real”.

Leguern també va declarar
que “la música necessita la
tecnologia” per superar la cri-
si de vendes que s’està traves-
sant. “La utilització d’Internet,
telefonia mòbil, de la música
per a televisió i per als video-
jocs són respostes vàlides per
poder remuntar el vol”, va as-
segurar Leguern.

Midem comptarà amb el
patrocini de Microsoft per a la
seva primera gala. La firma de
Bill Gates, preocupada per l’è-
xit d’Apple en el sector, in-
tenta situar-se així en una mi-
llor posició en aquesta part
del negoci, i també col·labora
amb altres empreses que in-
tenten fer ombra a la marca
de la poma, com ara Creative.

La Societat General d’Autors
i Editors (SGAE) i l’Institut de
Comerç Exterior promocio-
nen l’assistència al Midem de
75 empreses espanyoles, com
ara segells discogràfics, edito-
rials i distribuïdores. La SGAE
ha confirmat també l’assis-
tència dels punxadiscos Pedro
del Moral i Wally López, que
presentaran les noves tendèn-
cies musicals de l’Estat.


