
hora de dINar els cinc germans de la nova creació de Pau miró. 

BÚFaLS / sala la PlaneTa // 2 i 4 d’ocTuBre // 22.00 Hores // 14  € drama

E
l Temporada Alta de Girona i 
Salt s’inaugura aquest any amb 
una aposta del festival per la 
jove dramatúrgia catalana al 

programar un text de Pau Miró, el primer 
d’una trilogia de contes que, en paraules 
del seu autor, “aborden des de perspecti-
ves diferents els vincles familiars, i també 
els desequilibris, l’agressivitat i la soledat 
de l’home a la gran ciutat”. Aquests contes 
–que es veuran els mesos vinents en dife-
rents escenaris– tenen en comú, a més a 
més, uns títols enllaçats amb la fauna 
africana, Búfals, Lleons i Girafes, en una 
referència, intencionada o no, cap a l’ins-
tint de supervivència que regeix en la so-
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Pau Miró obre el festival Temporada alta 
amb un relat sobre els vincles familiars

Compañía meNudoS

cietat moderna, una espècie de sabana 
urbana.

Búfals és un relat protagonitzat per cinc 
germans residents en un barri marginal. 
Treballen en una bugaderia i assistiran des 
de la primera fila a un espectacle amarg: el 
deteriorament del seu entorn familiar ar-
ran d’una desgràcia que va tenir lloc anys 
enrere. Els pilars de la família trontollen, 
mentre ells intenten apuntalar-los imagi-
nant com serien les seves vides si no s’ha-
gués produït aquella tragèdia. 

Per a Búfals, como per als altres dos re-
lats de la trilogia, Pau Miró –aquí, autor i 
director d’escena– ha comptat amb el su-
port i l’estreta col·laboració de la compa-
nyia que ell mateix va formar, amb altres 
companys de promoció, després de llicen-
ciar-se a l’Institut del Teatre. La compa-

BÚFALS

nyia, Menudos, va ser fundada per Cesc 
Casanovas, Àngels Sánchez, Isaac Alcayde, 
Agnès Busquets i el mateix Miró, entre al-
tres, i s’ha tornat a reunir després d’uns 
anys de dispersió per emprendre una nova 
aventura en comú. Helena Font, Anna 
Alarcón, Bernat Quintana, Guillem Motos 
i Òscar Muñoz són els intèrprets de Búfals, 
un elenc que, igual que l’equip artístic –des 
de l’escenògraf fins al responsable de les 

llums o de l’espai sonor– es podria repetir 
en les dues entregues restants d’aquesta 
sèrie.

Amb això, Miró i Menudos procuraran 
dotar de coherència estètica les tres funci-
ons, i intentaran trobar un únic llenguatge 
que expressi això que Búfals, Lleons i Gi-
rafes semblen encloure: la sensació que al 
lumpen, com a la jungla, només els més 
forts aconsegueixen sobreviure.


