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Malgrat la seva joventut, Pau Miró (Barcelona, 1974) ja pot parlar de trajectòria consolidada.
L'actor, director i dramaturg va iniciar l'any 2004, amb l'aclamada Plou a Barcelona, un recorregut
fulgurant que li ha valgut multitud de reconeixements, tant a casa nostra com a l'estranger -el 2013
va guanyar el prestigiós premi italià Ubú a la millor obra estrangera amb Els Jugadors- i la seva
obra ha estat traduïda i representada en nombrosos països.

Ara, Miró torna al Raval, com ja és habitual en els seus textos. Però aquest cop, com a Girafes, fa
un viatge en el temps per endinsar-nos en una barberia del Xino, a l'any 1951, habitada per uns
personatges marcats encara pel fantasma de la Guerra Civil i la postguerra a través del viatge
emocional i ideològic que fa la seva mestressa, la Victòria, en una Barcelona dominada per la por i
l'aparença. Aquesta por, juntament amb la corrupció i l'amor conformen la pedra clau sobre la que
s'alça la nova obra del dramaturg barceloní i que es pot veure fins el 12 de juny al Teatre Nacional
de Catalunya. Com si estiguéssim en una de les seves obres, conversem en una cafeteria del
Raval sobre Victòria, sobre el procés de creació i sobre l'actual panorama teatral.

- Sempre s'havia mogut en un tipus de teatre independent, de sala petita. Mentre escrivia Victòria
ja sabia que era una obra per a la sala gran del TNC, amb tot el que això comporta. Com el va
influir en el procés creatiu?

- Sobretot vaig donar-me molt de temps abans d'escriure. Normalment començo a escriure més a
raig i després ho endreço. Aquesta vegada vaig pensar molt en què era el que volia dir i també en
quin sentit tenia estrenar a una sala gran, a un teatre públic d'aquestes dimensions i vaig dedicar
molt de temps a donar-hi voltes. Vaig escriure l'obra sencera a mà i fins que no en vaig tenir una
primera versió sencera, no la vaig passar a l'ordinador. Ha tingut un temps de gestió molt més
orgànic.

- A mà? Tota sencera?

- Sí, perquè tinc la sensació que alhora de cuinar la història els diàlegs i tot plegat, surt d'un lloc
més real. I aquest procés pausat s'adiu més amb el meu tempo. No cal ser tan resolutiu d'inici.
Pots donar-te temps, que faci xup-xup.

- Però normalment, quan es posa a escriure no té gaire clar cap a on anirà allò que està creant.
Quan el destí d'un text és tan clar com la sala gran del TNC, fins a quin punt se sent lliure mentre
pensa l'obra?

- No sóc gaire rígid. Tot i així, vaig fer una escaleta molt precisa, abans de posar-me a escriure la
història i això sempre és un punt de partida, però el que realment m'agrada escriure és el que
descobreixes pel camí, el que et fa canviar el rumb, el que no tenies pensat. He canviat
moltíssimes coses. Però sí que necessito, o almenys per aquesta obra ho he necessitat, alguna
cosa més concreta per arrencar.

- Fa uns anys, els autors es podien permetre el luxe d'escriure obres en què hi hagués molts
personatges, canvis d'escenari... després de la crisi, sembla que els creadors han buscat noves
solucions, tant a nivell estètic com dramatúrgic: escenaris més estàtics, pocs personatges amb
molt de text... En certa manera, quan disposa d'un pressupost que t'assegura una determinada
posada en escena des de l'inici del procés creatiu, fa que l'encari de manera diferent?



- Sí que tens una mica més d'amplitud, però a vegades he fet coses de teatre independent, en què
no hem guanyat ni un duro però hi havia sis actors. Victòria en té set, no hi ha tanta distància.

- Potser en el seu cas és una mica diferent, doncs?

- Sí, però si ets una mica assenyat i vols que aquell esforç d'hores s'acabi convertint en alguna
cosa que et doni de menjar durant un temps, no té gaire sentit fer-ho així, tal i com estan les
coses. Però vaja, a Victòria, sense passar-me, sí que he anat una mica més enllà. Sí que penso
que escriure una obra amb quinze personatges seria molt pesat per a mi perquè m'agraden les
obres corals, sense personatges funcionals. Que els personatges tinguin un recorregut, que
vinguin d'un lloc i acabin en un altre. A l'hora de pensar personatges sóc molt conscient de les
meves possibilitats.

- Victòria parla, o almenys així ho vaig veure jo, d'una cosa molt nostra, que perviu avui dia i que
pot ser que sigui una herència d'aquells temps: Aquesta por terrible que d'alguna manera té molt a
veure amb l'aparença, amb la tranquil·litat. Hi ha un moment en què la Victòria diu que va anar a
aixecar el braç, després de la caiguda de Barcelona. No sé si dir que és una cosa molt catalana,
molt de casa nostra, que ha perviscut fins ara. Tornar al passat, li ha servit per agafar aquella por i
explicar la por que perdura encara avui dia, des de l'origen?

- Quan et deia que havia estat molt de temps donant-hi voltes, aquesta va ser una les coses en
què més vaig pensar. Vaig connectar amb les coses que m'amoïnaven del nostre present i hi havia
tres o quatre inputs dels darrers tres o quatre anys que realment em connectaven amb aquella
època. Vaig fer una mirada enrere i vaig trobar-hi de seguida un paral·lelisme. Caldria parlar-ne
molt i veure què d'allò és fundacional i què ens n'ha quedat. Caldria psicoanalitzar-ho més. Però sí
que volia posar-ho en relació, per dir "som nosaltres, els de l'obra aquesta de l'any 51, d'alguna
manera seguim sent nosaltres", En aquell context tot era més clar i evident, però sí què hi ha uns
components molt marcats que perduren. És cert que té alguna cosa molt catalana, com deies:
digues-li supervivència, crear-se una identitat, un aparador per estalviar-se el màxim de problemes
possibles. Hi ha un personatge que diu que "tot això ho fem per la tranquil·litat". Això no vol dir que
pretengués jutjar ningú, els nostres avis van patir molt, però sí que volia posar una lupa a aquest
patiment a nivell intern, dels personatges i relacionar-ho amb el nostre present. Molts dels temes
que hi abordo, com la corrupció, el patiment, l'absurd, aquesta certa preponderància de
l'aparença...d'alguna manera estan molt presents, encara.

- Són diferents tipus de por, a més. O diferents maneres d'aguantar aquest pes, perquè el
falangista suporta un pes completament diferent al què aguanta la Victòria. Tinc la sensació que
explica més aviat la manera de dur aquesta càrrega de por.

- Sí. Jo vaig veure molt ràpidament que la por era el motor temàtic. I volia veure com cada
personatge anava traginant aquesta por, en el seu dia a dia. Com l'assumia, com l'emmascarava.
Tots els personatges tenen una màscara que separa el que ensenyen del que són. I en aquesta
distància hi ha molt de dolor. No pretenia ensenyar aquest dolor, però sí que volia obrir aquesta
escletxa als espectadors i dir-los " aquí hi ha alguna cosa més profunda ", sense melodrames,
perquè no m'agrada fer-ne, però sí posar els mitjans perquè el receptor pogués entreveure-hi el
dolor.

Emma Vilarasau, protagonista de «Victòria» Foto: TNC

- D'alguna manera també tenia la sensació que hi ha aquest missatge de que la guerra et fa perdre
la innocència. Tant hi fa que tinguis setanta o disset anys.

Els rendits, sí. Els perdedors. Ho he encarat d'una manera diferent a com ho vaig fer a Els
Jugadors, però sí que hi ha aquesta cosa dels fracassats o dels derrotats, que és un matís
diferent. Veure com la derrota ja s'instal·la a la vida d'algú i la porta a la motxilla. I ja no torna a ser
la mateixa persona, mai més.

- És interessant veure, en aquest sentit, el recorregut que fa la Victòria, des que aixeca el braç fins
que pren partit a nivell polític, social, perquè només és capaç de fer aquest pas des de la
humanitat. És la injustícia, doncs, l'única cosa que ens pot fer reaccionar? No és fins que ens
toquen alguna cosa propera, que obrim els ulls?



- Hi estic totalment d'acord. Sí, jo tenia la intenció que aquesta dona fes aquest trajecte, no li podia
ser fàcil, ni tampoc ho podia fer des del discurs. Una dona de barri que ha viscut amb certa
comoditat no pot començar a fer discursos, de cop i volta. La Victòria va creixent malgrat ella
mateixa perquè ja sap que el panorama no és agradable ni còmode, però sí que hi ha un
component molt humà. També hi havia un obstacle molt clar, que era el seu marit i fins que
aquesta figura no desapareix no pot ser ella mateixa. Tot això també forma part d'una època.
Ostres, ser dona als anys cinquanta no devia ser fàcil, eh?

- Precisament, molts dels seus personatges protagonistes són dones. Especialment quan vol
traçar aquesta evolució, aquesta recerca en un mateix. La idiosincràsia femenina, suposadament
més complexa, li resulta més interessant, en aquest sentit?

- Sí, jo també ho penso. A Els Jugadors, per exemple, on em va venir de gust explorar la
psicologia masculina, que crec que també existeix, em vaig adonar que en certa manera els
personatges tenien un topall. Fan una bogeria, sí, però la seva introspecció no es tan rica. I
sempre que he fet aquest procés és cert que he utilitzat personatges femenins. La Lali de Plou a
Barcelona, per posar un exemple, és una prostituta del Raval, sí, però té certes inquietuds, té
intuïcions... i en la mesura en què els seus mitjans intel·lectuals li ho permeten, va tant al fons com
pot per aconseguir avançar.

- El Raval, per a vostè, és un punt d'ancoratge. En certa manera explicant aquest lloc des de
diferents perspectives, fent aquesta exploració de l'espai, també s'explica una mica a vostè, a
través dels diferents canvis, dels diferents paradigmes.

- Sí, suposo que no és del tot conscient, però sí. Ara ja un temps que no hi visc, però per a mi va
ser molt fundacional viure aquí, sobretot en l'època en què vaig començar a escriure les meves
primeres obres. Si tens els ulls oberts, realment aquí hi ha una galeria molt contundent
d'humanitat, de contrastos, de persones. Potser sí que expliquen una mirada meva, de coses que
no m'agraden de la societat i que no em sembla que puguem abandonar, que crec que s'haurien
de rescatar. També hi ha molts supervivents aquí, i crec que cal aprendre d'ells.

- Un altre dels temes que torna a tocar és el de la família. No la família d'origen, sinó aquesta
família feta de retalls, de membres sense consanguinitat que acaben establint una mena de nucli.

- És que en aquests supervivents que et deia també hi ha molta solitud. Crec que era a Búfals on
deia que "la família no és el lloc d'on véns sinó el lloc on vas" i a Victòria hi ha molt d'això. El que
volia era fer una foto de tots els personatges vivint sota el mateix sostre, perquè volen fer-se
companyia, penso que el país ha crescut una mica així, amb aquesta proximitat entre gent que
alhora s'ha fet molt de mal. És molt més difícil de superar que no ens pensem.

- En aquest retorn de la família que fa va, en certa manera, a l'origen del tipus de relacions
solidàries que també teixim avui dia, entre amics, salvant totes les distàncies. Torno a tenir la
sensació que, com quan viatja del Raval al Xino, també vol anar a buscar el germen d'alguna
cosa.

- Sí, és com un viatge en el sentit fundacional, també d'aquesta ciutat. Hi ha alguna cosa que em
serveix per entendre què hi fem tots plegats en aquesta ciutat. I és una ciutat petita, hi ha uns
contextos tan propers que em fascinen, que acaben creant dinàmiques.

- Parlàvem dels espais, fa una estona. No puc deixar de preguntar-li per l'esplèndida escenografia
que ha fet en Max Glaenzel, perquè em temo que més enllà de l'impacte estètic, hi subjau alguna
cosa que té a veure amb la representació de l'espai interior i exterior.

- Sí, l'escenografia és brutal. Tenia dues necessitats molt clares: mostrar la claustrofòbia de la
barberia, com si fos una gàbia. És panoràmica sí, però és com una gàbia on sembla que els
personatges hi estiguin tancats. Tot és molt detallista, molt naturalista, molt cuidat i, d'altra banda,
em calia buscar el contrast amb un espai buit, que pogués expressar la profunda soledat de cada
personatge, visualitzar escènicament aquest pou. Aquests contrastos entre el set cinematogràfic i
la buidor teatral estableixen un diàleg interessant, crec.

- Montserrat Roig va dir que "foren els ulls terriblement cansats de l'Amat-Piniella allò que més
coses em van saber dir del que havia significat l'infern nazi." Veient l'entrega del personatge que



interpreta la Mar Ulldemolins, és difícil no pensar en l'escriptor manresà, en el seu llibre KL Reich,
en què explica en primera persona aquest patiment. Penso en la importància de preservar la
memòria, en aquest traspàs de mirades...

- Vaig llegir molt la Montserrat Roig, mentre em documentava. El personatge que fa la Mar
Ulldemolins és, en certa manera, aquesta mirada que no hi era i que li traspassa l'escriptor cec i
que la Mar, al seu torn li traspassa a la Victòria. Realment també penso que la qüestió de la
mirada, en el fons també es molt vigent, el fet de tenir-la i no tenir-la. Ens costa molt mantenir-la.
Mires una cosa i després en mires una altra.

- També hi ha la qüestió de la preservació d'aquesta mirada. És realment aquest el petit triomf dels
personatges de Victòria? Aconseguir que la veritat pervisqui?

- Actualment existeix el tòpic "d'això ja s'ha dit d'això no cal parlar-ne" I jo no ho tinc tant clar. No
només aquí, també a Europa. I no sé si dir les coses o repetir-les serveix d'alguna cosa, però
almenys cal fer l'exercici de qüestionar-nos si realment hem avançat tant com perquè no torni a
passar una bestialitat. De fet crec que ja està passant i sí, aspirava a això, a que almenys hi
hagués aquesta espurna, aquesta mirada nova.

- Parlàvem de la Montserrat Roig, fa un moment. Tinc la sensació que Victòria és un text molt fidel
no només als fets històrics, sinó a la quotidianitat. Quins han estat els referents que ha utilitzat per
transportar-se a l'any 51? De què s'ha nodrit?

M'he documentat moltíssim a nivell històric però la meva intenció era que no es notés. A banda de
la Montserrat Roig, he llegit les novel·les d'en Marsé, d'en Terenci Moix. He rellegit La Plaça del
Diamant... potser no hi tenen res a veure, però em donaven un component, diguem-ne sensorial.
També les cròniques d'en Néstor Luján, que van editar ara fa poc. També posava l'antena quan a
la meva àvia, de tant en tant, se li escapava alguna cosa, ja em va passar menre escrivia Girafes:
és una gran font d'informació. Tot el que he trobat, sobre la vaga dels tramvies, tot el que he
tafanejat sobre les brigades socials, sobre com funcionaven aquests espies que hi havia als bars,
a les perruqueries... m'he informat moltíssim. És una etapa relativament recent i jo m'he de nodrir
de la gent que hi va ser i que ho va explicar i, per sort, ho va explicar molt bé.

- Què hi va veure, justament en la vaga de tramvies, que li encengués el llum per dir "Vull parlar
d'això"?

- Hi vaig veure un paral·lelisme. De cop i volta vaig tenir la sensació que tenia a veure amb el que
passa actualment. No és exactament una revolta, però sí que s'ha transformat tot d'uns anys ençà
i de cop i volta hi ha hagut una resposta popular a certes coses. I no sé si quallaran, com no van
quallar en aquell moment, però almenys hi ha alguna mena d'inconformisme i buscant l'espurna
em va fascinar aquella vaga, en què també va haver-hi una resposta popular quan van pujar el
preu del tramvia vint cèntims i ningú pujava als tramvies, van ser molt valents.

- Era una època de victòries petites però les revoltes, forçosament, també havien de ser-ho.

- Sí, és clar, però tenien un gran valor. Crec que també està bé donar un gran valor a coses que
estan passant. Es cau ràpidament en la desesperança i això porta a una certa comoditat.

- De tots els personatges, el falangista és un dels que em sembla més interessant. Tota la resta,
en certa manera, acaben el trajecte amb aquest cert triomf, amb una espurna d'esperança, de
llum, però ell, en renunciar a les pròpies idees, és l'únic de qui tinc la sensació que queda
completament irredempt. El seu pes no s'alleugereix.

- Aquest personatge encarna una tragèdia molt contemporània, tal i com jo ho veig. I aquesta era
la intenció. És una personatge molt Txekhovià, és l'oncle Vània. Té les seves frustracions molt
assumides, i de cop es queixa, però accepta la seva vida. Assumeix que el pitjor que ens pot
passar es renunciar a la nostra profunda identitat. I això també ens pot passar ara. Té a veure amb
la ideologia i amb la identitat, amb qui ets de debò. El mestre, per exemple, té un discurs, però
quan realment té por, tot el que ell és, que són paraules, desapareix i ràpidament té l'instint
d'encaixar. Li queda una espurna d'alguna cosa, però d'alguna manera també perd alguna cosa
pel camí.



- Fins ara, incloent Victòria, vostè mateix ha dirigit els seus propis textos. Tinc la sensació que des
de fa uns anys, hi ha un canvi de paradigma: els autors són també directors de les seves obres.
Per què creu que passa això? Té alguna cosa a veure amb el control total d'allò que has creat?

- La primera vegada que vaig escriure una obra, l'any 2000, ja em vaig dirigir. Com que havia fet
d'actor, tenia la sensació escènica molt present. Pensava que podia ser un bon intermediari. Això
s'ha generalitzat i crec que cada cas particular té un motiu. La dramatúrgia catalana no era el que
és ara i molts autors d'aleshores no se sentien respectats. Tocava fer un text d'un autor català,
però no s'hi miraven massa. Això va fer que molts autors i autores es rebel·lessin i decidissin fer
valer el seu text. Per altra banda, crec que ara com ara, i parlo per mi, ja estem en un moment
diferent o com a mínim, estaria bé que hi fóssim. Ara tinc ganes que algú altre dirigeixi les meves
obres. Tinc ganes de seguir escrivint i tinc ganes de dirigir textos d'altres. Crec que hem bloquejat
una mica el mercat, però crec que això ja està canviant. Hi ha una efervescència per part de les
companyies. És interessant que al nostre panorama hi hagi dinamisme, no ens podem tornar
massa rígids.

- I quines diferències troba quan algú dirigeix un text seu?

- Quan vas fora i veus que t'han dirigit un text, és una experiència diferent i no passa res per
aplicar-la aquí. El director no ha de traslladar literalment el que l'autor té al cap. S'ha de fer una
aposta dramatúrgica en la direcció i per a un dramaturg es molt difícil perquè tens la sensació que
ja ho has fet. Com a director, és molt important buscar un motor escènic i per trobar-lo cal
distanciar-se del text. És molt difícil, almenys per a mi, posar aquesta distància amb el teu propi
material, perquè hi estàs molt enganxat. Sempre que es faci des del diàleg, l'entesa i el respecte,
és molt sa que algú altre dirigeixi els propis textos.

Pere Arquillué i Emma Vilarasau, en una escena de «Victòria» Foto: TNC


