
Tricicle imparteix al Poliorama un tractat sobre els mecanismes i els efectes del riure
Així, els tres còmics han recorregut a 

tota mena de tècniques dramàtiques, al-
gunes mai explorades abans per la compa-
nyia, per provocar sonores riallades. Entre 
altres novetats, a Garrick els tres inte-
grants de Tricicle canten, dialoguen com 
ho fan els personatges d’un 
còmic –és a dir, les seves 
paraules apareixen escrites 
dins de bafarades, mentre 
ells es mouen per l’interior 
de vinyetes de grans di-
mensions–, incorporen la 
veu en off d’un narrador i 
atractius efectes especials, 
es posen màscares i inven-
ten sorprenents números 

GARRICK musicals. Les partitures de l’espectacle, 
per cert, porten la firma de Pere Bardagí i 
Jaume Vilaseca. L’escenografia, versàtil i 
impactant, és obra de Sebastià Brosa i 
Laura García, i el vestuari el firma Anna 
Güell.

Garrick es va estrenar el maig del 2007 
a El Ejido (Almeria), i des d’aleshores ha 
deixat una reguera de rialles a les localitats 
que l’han acollit durant la seva llarga gira 
–inclosa Madrid, on va estar uns quants 
mesos en cartell–, que acaba de deixar 
Palma de Mallorca. Ara s’instal·la al Poli-
orama amb la intenció de quedar-s’hi la 
resta de temporada –recordem que el 
Teatre Victòria, on habitualment estrena 
Tricicle, està ocupat amb el Monty 
Python’s Spamalot que ells mateixos diri-
geixen–. Així doncs, l’espectacle arriba a 
Barcelona rodat, afinat i corregit fins a 
l’últim detall. Garrick fa bona aquella 
sentència encunyada per Erasme de Rot-

terdam que afirmava que riure 
de tot és propi de tontos, però 
no riure de res és d’estúpids. 
Tenint en compte, a més a més, 
que riure allibera endorfines 
–unes petites proteïnes d’efec-
te sedant, responsables en 
gran part de la sensació de 
benestar–, és clar que el pro-
pòsit de Garrick no és cap bes-
tiesa.
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Paco Mir, Carles Sans i Joan Gràcia, companys de l’Institut del 
Teatre, es van convertir en Tricicle el 1979 i van començar a mostrar 
els seus gags, barreja de mim i clown, al Llantiol. La Villarroel els va 
proposar actuar quatre dies l’abril del 1982. A corre-cuita van reu-
nir els seus millors esquetxos amb un personatge presentador. No 
s’hi van quedar, és clar, quatre dies. La base de tot l’èxit posterior.

Un espectacle que va significar un gran pas endavant. Ja no es 
tractava d’una col·lecció de gags, sinó d’un muntatge amb un 
argument, o com a mínim un tema. A l’escenari, una desfilada de 
personatges que es movien pel vestíbul d’un aeroport i per l’inte-
rior d’un avió. Exit va suposar la rampa de llançament internaci-
onal cap a diversos països europeus, el Japó i els EUA.

Poc abans que Barcelona fos nominada ciutat olímpica, Tricicle hi 
va posar el seu granet de sorra amb un espectacle al voltant de la 
publicitat i l’esport, però obviant-ne el caràcter competitiu i més 
agressiu. De nou, els gags o esquetxos es van convertir en la 
millor eina escènica del trio. De  Slastic  se’n van fer 597 represen-
tacions per tot el món. 

La particular casa del terror de Tricicle, en coproducció amb el 
Théatre de la Ville de París. El públic de Terrrific  era convidat a entrar  
en una casa encantada per ser rebut per una galeria de monstres poc 
coneguts. Els espectadors eren víctimes de les terrorífiques, però 
inofensives, accions d’uns personatges allunyats dels tòpics del 
gènere.  “Terror dolç”, com van definir la proposta.

MANICOMIC (1982)

EXIT (1984)

SLASTIC (1986)

TERRRIFIC! (1992)
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Una acrobàcia arriscada sense xarxa protectora. Tricicle es va 
plantejar fer una paròdia d’una telecomèdia, un format que es 
defineix sobretot pels seus diàlegs, o sigui que no podia estar 
més lluny de la idiosincràsia teatral del grup. L’obra recollia la 
gravació d’una sit com amb tres personatges peculiars, que a 
més compartien un apartament de petites dimensions. 

ENTRETRES (1996)

DÈCADeS Amb
TrICICle

El grup va celebrar el 20è aniversari, el 1999, amb una antologia dels 
seus  millors moments titulada Tricicle 20, i per això el nou espectacle 
es va fer esperar tres anys. Es va titular Sit  i recreava la història de la 
cadira, un element escènic molt lligat a la seva trajectòria. La història 
era explicada per uns personatges especials: els homes cadira, tam-
bé coneguts com els Chairwoods.  JOSÉ CArlOS SOrrIbeS

SIT (2002)


