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“Em preocupa molt la realitat”, 
proclama Pau Miró. Estem 
asseguts a la Granja Plaza, al 
carrer Pintor Fortuny, al Raval, un 
d’aquests locals de tota la vida 
que tant han mort en els últims 
anys i que tant recorden l’univers 
particular del dramaturg, farcit 
de gent normal i barris populars. 
Hem dinat bé i toca parlar d’Els 
jugadors, la seva última obra, 
segurament la millor des que es 
va donar a conèixer amb Plou a 
Barcelona. Un text amb quatre 
homes grans de protagonistes. 
D’uns 60 anys cadascun. Quatre 
homes vulgars (un actor, un 
barber, un enterrador i un 
professor) que estan de tornada 
de tot, avorrits, o, com diu Miró, 
“frustrats, fracassats, amb les 
noies que no els fan cas, en coma; i 
l’única manera de tornar és fer 
una barbaritat”. 

Tots quatre es troben en un pis 
antic per jugar a cartes. I els 
veuerem parlar del seu present 
miserable i un passat per oblidar. 
Miró deixa clar que no és 
“pamfletari, ni profund, ni social”, 
tot i que no pot evitar posar el 

focus damunt els personatges 
ocults de la societat.  “Treballo des 
de l’austeritat, vull servir els 
personatges i no ser pretenciós”, 
confessa. 

Té uns referents clars, 
tanmateix. Des que va acabar la 
trilogia animal (Búfals, Lleons i 

Girafes), Miró va capbussar-se en 
Mamet i Dostoievski, Coetzee i 
Tabucchi. Quatre autors molt 
realistes i que, sobretot els dos 
últims, han parlat molt d’aquesta 
edat de la fi del món. Ell ja els 
havia tret en altres obres, però mai 
havia centrat una peça seva en la 
generació dels seus pares. “La 
societat ha deixat de considerar-
los útils i els ha arraconat. Els han 
canviat el món”, afirma.

Miró és el gran recuperador de 
la memòria popular, tot i que, 
admet, s’ha allunyat del seu barri 
de sempre, el Raval, i ha tirat una 
mica amunt, diríem que  a Sant 
Gervasi. “Necessitava més espai”.  
Dins aquest pis ha col·locat quatre 
actors de primera: Andreu Benito 
(professor), Jordi Boixaderas 
(actor), Jordi Bosch 
(enterramorts) i Boris Ruiz 
(barber). Lleons de l’escena, amb 
qui Miró diu haver-s’hi entès molt 
bé. “Encara que portin molts anys 
en això, els agrada perdre’s”, 
assenyala. 

Els jugadors, estrenada a 
Temporada Alta l’any passat, és 
una de les apostes del Lliure 
d’aquesta temporada. I ho serà de 
la següent del Piccolo de Milà, on 
hi arribarà al desembre. També 
tornaran a fer-hi Plou a Barcelona 
i una lectura de la trilogia animal. 
Algú tornarà a muntar Plou aquí? 
O haurem d’anar a Milà? S’obren 
les apostes.
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Treballo des 
de l’austeritat, 
vull servir els 
personatges i no 
ser pretenciós

Andreu Benito, Jordi Bosch, Boris Ruiz i Jordi Boixaderas es juguen la vida.

Enganxat a la realitat
Pau Miró ha escrit i dirigeix una obra brillant, ‘Els jugadors’, que estrena 
al Lliure amb quatre actors de primera. L’ Andreu Gomila el troba al Raval

 
Mesos queixant-nos de les 
entremaliadures del 

conseller Manostijeras, i ara 
arriben el pressupostos generals 
de l’Estat, i pam, clatellada 
monumental. La Casa del Rei veu 
lleugerament minvat el seu 
potencial amb una ridícula 
reducció del 2% –que 
compensaran degudament, 
ehem, amb els ‘negocis’ de la 
famiglia–, i la Cultura ministerial 
es queda amb un 21% menys.  
937,4 milionets de no-res.

 
Si la situació dels teatres 
públics i subvencionats –és a 

dir, el 95%– era ja dramàtica, amb 
la bufetada que rep l’Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, queden gairebé fora 
de joc. Festival Grec, Teatre Lliure, 
Mercat de les Flors, Temporada 
Alta... al llindar de l’abisme. Un 
solc que que no significa que 
desapareguin, sinó que no podran 
fer coses importants, cosa que és 
més o menys el mateix.

 
Aquest humil senador, 
doncs, des del seu còmode 

escó menjacapellans, fa una 
proposta. Independitzem-nos. 
Ras i curt. Si el ministeri ens dóna 
menys que la Unió Europea, ens 
deuen centenars de milers d’euros 
dels bolos no pagats pels 
municipis de l’oest de l’Ebre –i 
pels que són a l’est!– i a sobre ens 
obliguen a pagar via impostos les 
produccions dels centres 
madrilenys estatals que mai no 
veurem aquí, servidor es demana, 
què coi estem fotent? 

 
És ben fàcil. Diguem-los als 
de l’Estat que prefereix 

invertir en míssils, bales i sèries 
sobre Julio Iglesias, que es poden 
quedar els quatre xavos que ens 
concedeixen, que mentre al Parc 
de la Ciutadella no diguin bon vent 
seguirem pagant els seus teatres, 
però que no ens molestin.

 
Això sí, no vindrà a cap teatre 
català cap companyia 

espanyola oficial. Només les 
independents. Amb els diners que 
ens estalviarem, podrem tornar a 
convidar alemanys, polonesos i 
britànics, els quals, per cert, són 
molt millors. –Andreu Gomila

Brutus
El ministeri
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