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Charing Cross, al West End de 
Londres, hi ha un teatre ano-
menat Garrick. Tal com passa 
a la ciutat de Barcelona amb el 

Romea o el Borràs, el nom del teatre ren-
deix tribut a un comediant, en aquest cas 
David Garrick, un ídol de l’escena britànica 
del segle XVIII que va debutar a Londres 
ni més ni menys que interpretant el Ricard 
III de Shakespeare. Però no va ser decla-
mant Shakespeare com Garrik va aconse-
guir la fama, sinó fent riure des de l’esce-
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professen hi sumem 
l’efecte terapèutic dels 

espectacles de Tricicle so-
bre el públic –segons expli-

quen ells mateixos, a la sortida del 
teatre els espectadors els asseguren que se 
senten més relaxats i contents–, intuïm 
que Garrick serà un bon bàlsam contra les 
preocupacions i l’ansietat. Un respir da-
vant les tensions de l’actual crisi.

El muntatge, no obstant, no recorre la 
vida de David Garrick, sinó que encadena 
una sèrie de gags que ens descobreixen 
quins són els mecanismes del riure, així 
com els seus efectes positius sobre el cos i 

nari amb les farses 
més esbojarrades. 
La seva vis còmica ar-
rencava sempre la riallada 
del públic, fins a l’extrem que 
alguns metges li enviaven al teatre els seus 
pacients depressius perquè alleugés les 
seves penes i els fes tornar l’alegria de viu-
re. Sense pretendre-ho, l’actor havia esta-
blert les bases de la moderna risoteràpia.

Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans, els 
tres integrants de Tricicle, es declaren 
“humils seguidors” d’aquell bufó genial, i 
per això li dediquen la seva nova creació, 
Garrick. Si a aquesta admiració que li 

la ment. Tres homes en avançat estat de 
gestació, un faquir i el seu sàdic ajudant o 
un pintor fastiguejat per un tafaner incan-
sable, entre altres personatges, il·lustren 
aquest singular tractat sobre el riure, im-
partit per tres (autodenominats) doctors 
de l’humor, Gràcia, Mir i Sans, convertits 
en científics de bata blanca i amb uns pro-
funds coneixements en matèria de riure. 
“Garrick és un espectacle homenatge que 
únicament pretén aconseguir que el públic 
oblidi per una estona els seus problemes”, 
sostenen, “que trenqui les seves màscares 
i es llanci a riure amb aquests quatre-cents 
músculs que entren en acció quan riem”.

GARRICK

carLeS SaNS, JOaN 
grÀcia i PacO mir, 
LeS careS D’UN grUP 
amB gaireBÉ 30 
aNYS De PreSÈNcia 
aLS eSceNariS.


