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‘Singapur’ es va estrenar al Teatre de Ponent el desembre del 2007

L’obra del dramaturg de Granollers és la candidata de Catalunya en aquest premi

‘Singapur’, de Pau Miró, candidata al 
Millor Espectacle Revelació dels Max
Granollers

EL 9 NOU

L’obra Singapur, dirigida 
i escrita per Pau Miró, de 
Granollers, és la candidata 
per Catalunya al Millor 
Espectacle Revelació dels 
Premis Max de les Arts 
Escèniques. El muntatge va 
ser produït conjuntament 
pel Teatre Nacional de 
Catalunya i pel Teatre de 
Ponent de Granollers. Amb 
aquesta categoria es vol pro-
moure i reivindicar els mun-
tatges habitualment d’abast 
només autonòmic que, per 
la seva singularitat artística 
i la seva aportació renova-
dora, són mereixedors de 
reconeixement en aquesta 
gran festa anual del teatre i 
la dansa.

Singapur competirà amb 
muntatges de 15 comunitats 
més. El jurat de cadascuna 
d’aquestes comunitats autò-
nomes, format per experts 
i empresaris/productors 
de les arts escèniques és 

convocat per la Federació 
d’Empreses Productores de 
Teatre i Dansa i la Fundació 
Autor / SGAE, organitzadora 

dels premis. Cada jurat ha 
estat l’encarregat d’escollir, 
en cada una de les comuni-
tats autònomes, les obres 

que opten al Premi Max al 
Millor Espectacle Revelació 
en aquesta edició. 

Singapur es va estre-

nar al desembre de l’any 
2007 al Teatre de Ponent 
de Granollers, que havia 
coproduït l’espectacle 
amb el Teatre Nacional de 
Catalunya. Posteriorment 
es va estrenar a la Beckett. 
Al muntatge s’hi amaguen 
tres històries que, juntes, 
n’expliquen només una. És 
un conte modern sobre la 
mort i la pèrdua a partir 
d’uns personatges que com-
parteixen el patiment per la 
mort d’una persona estima-
da. L’obra també transcorre 
en tres espais diferents. A 
Granollers, va començar en 
un garatge, va continuar 
en un local d’assaig del car-
rer Almogàvers i va acabar 
a l’interior del Teatre de 
Ponent.

El dramaturg va explicar 
en el seu moment que l’obra 
estava formada per tres 
parts que, tot i que cada 
una explica una història 
independent, totes juntes 
fan una història. La primera 
explica la història d’algú que 
ve d’Àfrica i que té una rela-
ció amb algú que decideix 
deixar la vida. La segona és 
un triangle gairebé impos-
sible entre el pare, la filla i 
l’immigrant, i transcorre al 
voltant de la felicitat, men-
tre que la tercera és la que 
passa a Singapur, on els pro-
tagonistes són el pare i una 
amiga de la filla. 

El dramaturg granollerí Pau Miró porta ‘Búfals’ al Versus Teatre de Barcelona

Amenaçats
‘Búfals’, de Pau Miró. Versus 
Teatre de Barcelona. Dime-
cres, 28 de gener. Fins al 15 de 
febrer.

Barcelona

Pep Barbany

El repte: estrenar tres noves 
peces en un any. El drama-
turg, director i actor grano-
llerí Pau Miró ha encetat 
amb Búfals una peculiar 
trilogia sobre les relacions 
familiars. Després d’inau-
gurar el festival Temporada 
Alta, la darrera creació de 
Miró ha arribat al Versus 
Teatre de Barcelona, on 
estaran fins al 15 de febrer. 
A l’abril, al TNC, s’estrenarà 
Lleons, la segona part, i a 
l’estiu tancarà la trilogia amb 
Girafes. Per arribar a bon 
port, ha format companyia 
amb Helena Font i Òscar 
Muñoz, antics companys de 
l’Institut del Teatre, als quals 
s’han afegit Anna Alarcón, 
Albert Ausellé i Bernat Quin-
tana.

La història és aparent-
ment senzilla: cinc germans, 
molt units, expliquen al 
públic la seva vida, marcada 

sa, fins i tot deixadesa, de la 
posada en escena (tres velles 
rentadores, figuretes de ver-
ges...) i les interpretacions, 
amb força i energia, que 
semblen sorgir d’un treball 
de creació conjunta desin-
hibit i lliure d’imposicions, 
juguen a favor d’un text 
tan juganer com enigmàtic. 
Aparentment són humans, 
però el text juga introduint 
conceptes i expressions que 
ens fan dubtar si, de fet, no 
són búfals. 

Així, per exemple, en tor-
nar de l’escola, de vegades 
van a pasturar. Aquesta 
convenció, aquest joc, que 
primer resulta xocant, acaba 
funcionant amb molta natu-
ralitat, i permet insistir en el 
joc metafòric: si són búfals 
és perquè són els dèbils, 
els fràgils, aquells als quals 
la vida ha donat l’esquena, 
blanc fàcil per l’abandona-
ment i per l’atac d’altres ani-
mals ferotges. 

Així, mentre la faula i el 
divertiment escènic per-
meten fer més digerible el 
drama i la tragèdia d’aquests 
germans, de futur incert i 
units per fràgils llaços, el 
text avança desxifrant a 
poc a poc els seus caràcters, 
les seves febleses. Algunes 
incògnites, però, queden 
sense resposta, i deixen el 
públic satisfet per la frescor 
narrativa però neguitejat 
pels dubtes.
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Amb ‘Búfals’, Pau Miró ha encetat una peculiar trilogia sobre les relacions familiars

per la misteriosa mort del 
germà petit i per la desapa-
rició dels pares. Ara parla 
un, ara parla un altre, ara 
ballen, ara canten, però el 
seu paper a escena és bàsi-
cament el de narradors de la 
seva pròpia faula. Hi ha joc 

escènic, molta frescor, sen-
tit de l’humor i una recerca 
constant de connexió amb 
el públic en cadascuna de 
les pauses, moviments, i 
en les divertides i xocants 
coreografies musicals (que 
bé que sona Kyle Mino-

gue entre rentadores...). 
Però més enllà de d’aquest 
embolcall, a Búfals el que 
pesa és el text.

Es nota que Miró és ja 
més un autor, un contador 
d’històries, que no pas un 
actor o director. La senzille-


