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SINOPSI 
 
Històries joves, de 6 personatges. 6 històries curtes, gairebé contes, que entrecreuades 
avancen al llarg de les 4 estacions de l’any.  
Amb un paisatge de fons, la ciutat, que quasi és un personatge més.  
Hi ha una cambrera i una estudiant, un músic i un fugitiu, un guapo i un germà gran... 
Miren de sobreviure, aquests dies no són fàcils per a ningú, per a ells tampoc... Lluiten 
contra la manca d’esperança, contra la solitud, contra les butxaques buides... Tenen vint-i-
pocs anys i les seves relacions són accelerades... Tenen pressa, tot i que no saben ben bé on 
anar... Són a la frontera entre l’ideal (tot allò que pensaven que seria la seva vida) i la 
realitat (tot allò que és la seva vida), però ja han rebut uns quants cops... Travessen o 
intenten travessar aquesta frontera... Hi ha un personatge, el germà gran, que, per bé o per 
mal, els ajudarà a creuar aquesta línia... 
 

Sala Beckett, impartits per Carles Batlle, Sergi 
Belbel, Xavier Albertí, José Sanchis Sinisterra o 
Javier Daulte. Ha dirigit la majoria de les seves 
obres. Fundador de la companyia Menudos, amb 
ella va estrenar La poesia dels assassins (Teatre 
Malic, 2000), Una habitació a l’Antàrtida 
(Teatre Malic, 2002), Paraigües elèctrics (Sala 
Trono, Tarragona, 2003) i Happy hour (Teatre 
Lliure, 2004), una versió de L’oncle Vània de 
Txèkhov. Posteriorment ha estrenat Plou a Bar-
celona (dir. Toni Casares, Sitges Teatre Inter-
nacional i Sala Beckett, 2004. Traduïda a nou 
idiomes.), Bales i ombres (Teatre Lliure, 2006), 
Somriure d’elefant (Festival Grec, 2006) i 
Singapur (Sala Beckett, 2008). Durant la tem-
porada 2008-2009 va dur a terme la trilogia 
«animal», formada per Búfals (Temporada Alta, 
2008), Lleons (TNC, 2009) i Girafes (Festival 
Grec, 2009), que va rebre el premi de la Crítica 
al millor text. El 2011 va estrenar Els jugadors 
(Temporada Alta i Teatre Lliure), amb gran èxit 
de crítica i públic. 

Actor, dramaturg i director. Llicenciat en 
Interpretació per l’Institut del Teatre de 
Barcelona (1998), ha participat com a actor 
en diversos muntatges teatrals. Com a drama-
turg, s’ha format en diferents seminaris  de  la 



PRESENTACIÓ 
 
“Quan vaig començar un refugi indie, volia escriure un conte trist perquè em sembla molt 
trista la situació actual, més concretament, el panorama que tenen els joves actualment el 
trobo força cru, sincerament. No paren de sentir que viuran per sota de les seves 
possibilitats... L’atur, l’encariment de la sanitat, l’educació i la cultura... Les perspectives 
no són gaire... 
Però he canviat aquest clixé, precisament treballant amb ells, amb joves de vint-i-pocs 
anys, de veritat, tenen les idees molt clares, molts recursos a l’hora de solucionar 
problemes, molta imaginació i, per molt que les generacions anteriors vulguem complicar-
los la vida, se’n sortiran, no ho tenen fàcil però tampoc impossible... Volia escriure un 
conte trist però al final no hi ha hagut manera, el sentit de l’humor, la ironia i la lleugeresa 
s’han imposat. Hauria d’haver començat per aquí, callant i escoltant els joves...” 
Pau Miró 
 
 
 
FITXA ARTÍSTICA          Moviment escènic: Ricardo Salas 
            Assessorament musical: Jordi Oriol 
Dramatúrgia i direcció: Pau Miró            Fotografia: Ricardo Salas 
            Audiovisuals: Nanouk Films - Salvador 
Intèrprets:              Sunyer (direcció); Juli Carner (direcció de 
Germà: Isaac Alcayde          fotografia); Marta Sala i Carla Tubau (pro- 
Músic: Joan Solé          ducció); Sergi Cameron (edició); Airam Ro- 
Cambrera: Andrea Trepat         dríguez (aj. de direcció), i Pol Galofre (so) 
Guapo: Peter Vives          Alumne en pràctiques de l’Institut del 
Estudiant: Marta Ossó         Teatre: Nicolás Chevallier  
Fugitiu : Jordi Llovet         Ajudant de direcció: Albert Arribas 
            Premsa i producció: Patricia Boadas 
Escenografia: Silvia Delagneau        Agraïments: Indi Gest, Ajuntament de   
Vestuari: Laura García         Torroella de Montgrí, ABCDogs i Família 
Disseny d’il·luminació: Xavier Salavert       Vidal-Boix 
Disseny de so: Joan Solé         Durada: 75 min. aprox. 
 
Un espectacle de La Fantàstica S.L. en coproducció amb Sala Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia i Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya, Girona/Salt 
 

         
 
 
 
 
PROPER ESPECTACLE 
 
Del 10/01/13 al 03/02/13 
Si existeix, encara no ho he trobat 
de Nick Payne 
Traducció de Violeta Roca 
Direcció: Marilia Samper 
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