
C
om peix a l’aigua, Pau 
Miró (Barcelona, 1974) ha 
passat  una quinzena 
d’anys immers en un dels 

racons d’inspiració més prolífics de 
Barcelona. «El Raval és una mina 
d’històries. Aquí passen moltes co-
ses, en gran part per la gran diversi-
tat humana que conviu al barri», afir-
ma qui segueix freqüentant el Ra-
val, però des de fa uns quants mesos 
amb la perspectiva de la seva nova 
ubicació com a veí de Sant Gervasi. 
Allà va néixer, a la clínica del Pilar, 
i fins als 8 anys va viure a la Sagrera 
(Sant Andreu). «Després ens vam 
traslladar a Granollers, on vaig viu-
re fins als 19 anys, que va ser quan 
em vaig instal·lar a Terrassa, per es-
tudiar a l’Institut del Teatre», explica 
Miró.
  I, amb 24 anys, l’actor, autor i di-
rector de teatre va decidir instal·lar-
se a viure al Raval. Al carrer de Sant 
Vicenç, la seva família paterna hi té 
un pis. I aquest seria casa seva du-
rant una quinzena d’anys. «Allà hi 
van néixer, literalment, la meva àvia 
paterna i el meu pare. I el meu besa-
vi patern va morir en aquella matei-
xa casa», diu. «Per mi va ser bàsic 
poder estar en un lloc en què passa-
ven tantes coses», expressa el dra-
maturg.

Caçar històries al vol

«Recordo que, als matins, així que 
posava el peu al carrer, des de pri-
mera hora, ja passaven coses. Po-
dies veure una persecució de dos 
individus, i et semblava que estaves 
veient dibuixos animats», comen-
ta Miró. «O al passar vora de per-
sonatges que solen viure al carrer, 
escoltaves frases, al vol, i se’t dis-
parava una història, com qualsevol 
de les imatges que pots trobar-te al 
Raval», diu l’autor, que així anava 
registrant material per a les seves 
obres. Una d’elles, Plou a Barcelona, 
que es va estrenar el 2004 a la Sa-
la Beckett, ha sigut traduïda a una 
desena de llengües, s’ha represen-
tat en països com el Canadà, Itàlia 
o Mèxic, i encara es representa en 
alguns escenaris. En ella tot passa 
al Raval.
  La prostituta Laia, un proxeneta 
i un client de la zona alta de la ciu-
tat tanquen el triangle a partir 
del qual es construeix aquesta 
història inspirada en el barri 

‘Plou a Barcelona’, una obra de teatre estrenada fa 10 anys, traduïda a una desena d’idio-
mes, i en cartell encara en algun país, va ser engendrada al Raval. Allà, el seu autor, Pau Miró, 
va fixar la mirada en detalls i personatges que, com a veí de Ciutat Vella, el van fascinar.

barceloní on Pau Miró la va escriu-
re. Unes tires de pernil serrà, un chu-
pito de whisky i la tranquil·litat de la 
nit era tot el que l’escriptor teatral 
necessitava per començar a donar 
forma als seus personatges i històri-
es. «M’agradava molt arribar a casa, 
després d’haver anat a veure La po-
esia dels assassins»– escrita per ell, 
inspirada també en Ciutat Vella i es-
trenada el 2000 al ja desaparegut 
Teatre Malic del carrer de Fusina)–, 
recorda. «Al sortir de l’obra i des-
prés d’haver anat a prendre alguna 
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Ferlandina, 30  Art i estil al nucli del Raval
GILDA, L’ORIGINAL PERRUQUERIA QUE REGENTA LA RAQUEL, És UN DELs 
LLOCs DE CIUTAT VELLA QUE FREQÜENTA EL DRAMATURG PAU MIRÓ.

cosa amb els amics, entrava a casa 
a la una tocades. No se sentia res, 
cosa estranya en aquest barri, pe-
rò a aquella hora sí. Llavors em po-
sava a escriure fins a les quatre del 
matí», rememora l’artífex de l’exi-
tosa adaptació de Terra baixa per a 
un Lluís Homar sol a escena.

Un barri estimulant

La gran efervescència d’històries 
que suscita el barri barceloní del Ra-
val van inspirar també a Pau Miró 
la seva trilogia Búfals, girafes i lleons, 
que va ser mereixedora del Premi 
de la Crítica Teatral de Barcelona 
i del guardó al Millor Text Teatral 
2009. «Les tres històries tenen lloc 
en una bugaderia del Raval, als anys 
50, 80 i 2000», explica el seu autor. 
Miró de nit escrivia i de dia s’omplia 
d’idees. «Als bars del Raval he robat 
moltes històries», confessa l’autor 

d’Els jugadors i Somriure d’elefant. 
 «Sant Gervasi és molt més ho-
mogeni», compara. «No hi ha di-
versitat ni social ni ètnica, així 
que el barri és còmode i fàcil, 
però no resulta tan estimulant 
i inspirador com ho és el Raval 
i altres barris de Ciutat Vella», 
afegeix. Malgrat que ja no viu 
al Raval, Miró conserva el pis 

familiar al barri, en què conti-
nua visitant la perruqueria Gil-

da, comprant llibres a la llibreria 
La Central del Raval (Elisabets, 6), i 
anant al teatre a la Biblioteca (Hos-
pital, 56). També esmorzars i dinars 
segueixen atraient aquest exveí del 
Raval.
 «Quedo bastant a Can Vilaró per 
fer reunions de feina. S’hi menja 
molt bé, cuina catalana, i la famí-
lia que el porta és d’una gran hu-
manitat», expressa Miró. L’Hortet 
és l’altre restaurant que freqüen-
ta. «Quan era petit, la meva mare 
ens portava al meu germà i a mi a 
uns naturistes, el Dr. Capo i la se-
va dona. I un dia, dinant a L’Hortet, 
em vaig adonar que les parets del 
local estaven plenes de referènci-
es a aquest doctor i la seva filoso-
fia. I és que els que el porten són els 
seus descendents», comenta Miró. 
«Durant uns anys tota la família vam 
ser vegetarians. Jo devia tenir uns 5 
anys», recorda l’autor, que ja treba-
lla en la seva pròxima obra. «Passa 
en una bugaderia que podria molt 

bé estar al Raval, el barri on més 
sento el meu vincle amb aquesta 
ciutat», conclou. H

Can Vilaró  Cuina casolana servida amb humanitat
A COMTE BORRELL, 61, JA AMB UN PEU A L’EIXAMPLE, MIRÓ És FAN DEL CAP I 
POTA I LA TRIPA DEL REsTAURANT DE FRANCIsCO VILARÓ.

Pintor Fortuny, 26  La Grangeta de l’amic Xavi
«AQUÍ, A MÉs D’UNEs ALETEs DE POLLAsTRE I AMANIDEs I ENTREPANs QUE 
PREPAREN EsTUPENDAMENT, TAMBÉ hE ROBAT MOLTEs hIsTÒRIEs».

L’Hortet  La cuina vegetariana dels Capo
«DEsPRÉs DE VENIR MOLT A DINAR AQUÍ –PINTOR FORTUNY, 32– VAIG 
DEsCOBRIR QUE sÓN FILLEs DELs NATURIsTEs QUE EM TRACTAVEN DE NEN».

Macba  Un escenari cinematogràfic excel·lent
«‘sKATERs’, MODERNETs, ‘sENsE sOsTRE’, ALCOhÒLICs, L’ENTORN D’AQUEsT 
MARC ARTÍsTIC És UNA CRUÏLLA DE CONTRAsTOs MOLT INsPIRADORA», DIU.

Un Veí De CIUTAT VeLLA...  Pau Miró, actor, autor i director de teatre

«Als bars del Raval 
he robat moltes 
històries»
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