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DeBLOB
Wii
Una ciutat en blanc i negre
que hem de salvar de la ru-
tina amb un bon raig de lli-
bertat cultural. Amb el co-
mandament de la Wii hem
de pintar els escenaris fent
que s’omplin d’alegria i sal-
vant el somriure dels ciuta-
dans tot esquivant els poli-
cies que ho pinten tot de
negre. Una petita joia per a
artistes en potència.
(THQ)

Viva Piñata 2
X360
El mode cooperatiu per a
dos jugadors és el princi-
pal encert de la segona
part del títol de Rare, que
estén el seu univers onli-
ne amb noves criatures i
amb una història que fa
de fil conductor a l’experi-
ència del jugador. Afegeix-
li diversió, un encant es-
pecial i ja tens el títol ideal
per als més petits.
(MICROSOFT)

Juega con tus
palabras
DS
Títol de training que busca
augmentar el lèxic de l’usu-
ari i millorar la capacitat or-
togràfica a través de mini-
jocs de definicions, formar
paraules i lletrejar. El títol
està format per 250.000
mots i té 10 nivells que su-
posaran un repte per a
qualsevol jugador.
(505 GAMES)

Imagina ser...
profesora
DS
Imagina ser... rep un nou
títol, ara per ser professora
d’escola. Com en els anteri-
ors, emfatitza el sentit de la
responsabilitat del jugador,
fent que es faci càrrec de
diverses missions, aquí re-
lacionades amb alumnes
virtuals que no sempre es
porten com cal.
(UBI SOFT)

Wario land
Wii
Unes plataformes de les
d’abans, de les de l’època
dels 8 i 16 bits, que farà sal-
tar llàgrimes als més nos-
tàlgics. De pura alegria en
tenir control per creueta,
fases de tot tipus i colors
(incloses les clàssiques de
lava i la d’aigua) i uns final
boss de traca. Un joc que
calia, per recuperar la di-
versió des de la senzillesa.
(NINTENDO)

Sonic
chronicles
DS
L’univers Sonic i els esce-
naris clàssics del personat-
ge, convertits en un joc de
rol que recorda el popular
Phantom Hourglass per la
barreja dels elements clàs-
sics del gènere amb el con-
trol stylus. Tan senzill com
immersiu, llarg, encanta-
dor i elegant. Tota una sor-
presa, 100% recomanable.
(SEGA)

Toni
dela

Torre

Mallorcas’afegeixa
Reus,TerrassaiGirona
Maria F. Noguera
REUS

La unió fa la força. La Fun-
dació Teatre Principal de
Palma ha pujat al carro del
projecteconjuntquevanen-
gegar la temporada passada
elscentresd’artsescèniques
de Reus, Terrassa i Salt-Gi-
rona. Després de la reeixida
experiència de la coproduc-

ció El silenci del mar de Ver-
cose l’any passat, enguany
els quatre centres, junta-
ment amb la companyia La
Invenció Teatre, coprodui-
ran La vida lluny dels poe-
tes, de Josep Pere Peyró.
L’estrena, el 5 de febrer al
Centred’ArtsEscèniquesde
Reus (CAER).

Els centres d’arts escèni-
ques van acordar fer cada

any una producció conjun-
ta, liderada per un dels tea-
tres. L’any passat Terrassa
va tirar del carro i enguany
li toca a la capital del Baix
Camp. A més, les producci-
ons dels socis entren en el
circuit d’espectacles de tots
quatre teatres i els directors
es reuniran cada quatre me-
sos per valorar l’estat de la
cultura i el teatre catalans.

Els actors de ‘Búfals’ durant un assaig divendres passat a l’Obrador de la Sala Beckett ■ FRANCESC SANS

PauMiróestrenaràTemporadaAltaamb‘Búfals’, una
“faulaurbana”quesuposauncanvid’estil radical

Andreu Gomila
BARCELONA

Els que l’han vista diuen
que Búfals és “la millor
obra” de Pau Miró. Una
“faula urbana”, com la defi-
neix el mateix autor, que és
la primera part d’una trilo-
gia que seguirà amb Lleons
i Girafes. Són cinc actors
damunt l’escenari, cinc
germans que expliquen la
seva història durant una
hora i mitja trepidant, pur
teatre, despullat, sense gai-
rebé cap artifici, amb la pa-
raula ben dita. Aquest di-
jous obrirà el festival Tem-

porada Alta a la sala La
Planeta de Girona i entre
els que vam veure un as-
saig divendres passat a
l’Obrador de la Sala Bec-
kett la sensació d’encert
del programador del festi-
val era compartida.

Miró, que també dirigeix
la peça, assumeix sense es-
carafalls la responsabilitat
d’obrir el certamen. “A Sal-
vador Sunyer –director del
festival– se n’hi ha anat la
castanya, però apostar per
nosaltres demostra el seu
compromís i la seva passió
pel teatre”, diu aquest dra-
maturg de 34 anys que està

triomfant a Itàlia amb Plou
a Barcelona, una obra que,
per cert, s’estrenarà en ita-
lià al festival parisenc de
Bobigny. Miró, a més, acaba
de rebre una trucada del
Royal Court londinenc:
volen estudiar el seu Singa-
pur, l’última peça estrena-
da fins aquest dijous.

Búfals suposa un trenca-
ment de Miró amb tot el que
ha fet fins ara. No hi ha situ-
acions i els diàlegs gairebé
desapareixen, i l’autor-di-
rector fa que els actors s’ex-
pressin amb tot el seu cos,
sempre amb la mirada posa-
da en l’espectador. Damunt

l’escenari només hi ha ren-
tadores –el negoci familiar
és una bugaderia–, cinc in-
tèrprets i un personatge ab-
sent, Max, el germà que un
dia va desaparèixer, empor-
tat, diuen, per un lleó. Al vol-
tant d’ell girarà tota l’acció.

L’obra ens ofereix la his-
tòria general que Pau Miró
esmicolarà a les dues peces
que falten de la trilogia. Lle-
ons s’estrenarà al TNC el
2009 i partirà d’un mo-
ment de Búfals. Girafes en-
gegarà on acaba la primera.
La desaparició de Max és el
punt de partida d’una histò-
ria que promet. ■

El projecte es va idear
per donar sortida a les pro-
duccions pròpies, vist que
“el teatre fet en català té un
mercat natural que no s’uti-
litza”, segons el director del
Teatre Principal de Palma,
Joan Arrom. Els festivals
Temporada Alta de Girona,
Trapezi de Reus i Teatre al
Carrer de Tàrrega són un
símbol de la “qualitat” dels
espectacles que es fan ar-
reu de Catalunya, com posa
en relleu el director del
CAET de Terrassa, Pep Pla.
I és que “la cultura impor-
tant sempre ha sortit de les
perifèries dels grans nuclis
urbans”, defensa Salvador
Sunyer, director d’El Canal
de Salt-Girona. ■
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