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Pau Miró reinterpretarà Txékhov al Teatre Borràs

Jaume Ventura

Pau Miró entra amb força al teatre comercial. El jove director i dramaturg estrenarà, el pròxim dia
18 (fins al 6 de febrer), l'obra 'Happy Hour', adaptació lliure de 'L'oncle Vània' de Txékhov, al
Teatre Borràs.

Happy Hour és un espectacle creat a partir del projecte Assaig obert del Teatre Lliure i l'Institut del
Teatre per a la temporada 2004. Com explica Pau Miró, "va venir tanta gent i va sortir tan bé, que
tothom ens va animar a intentar consolidar-ho". Tot i això, el director, que també té un paper a la funció,
avisa que Happy Hour ha variat sensiblement: "Aquest temps ens ha servit perquè l'obra tingui
autonomia. A més, hem canviat el principi i el final de l'obra".
Pel que fa a la peça original, el director explica que "hi ha els mateixos personatges, però els he portat a
l'extrem". Aquests personatges estan interpretats per autors tan joves com el director: Xavier Serrano,
Isaac Alcayde, Óscar Muñoz, Helena Font, Belén Fabra, Alma Alonso i Anna Alarcón.
També ha canviat l'època en què tenen lloc els fets, però l'argument segueix sent pràcticament el
mateix: un matrimoni fuig de Moscou cap a un poblet del camp per culpa dels problemes econòmics. Un
cop allà, porten els nous costums capitalistes que estan entrant a Rússia, cosa que provoca un fort
canvi en la vida dels seus nous veïns. "Els dos personatges que arriben contagien la felicitat i la festa
constant. Però els habitants del poble veuran que aquesta felicitat fa pudor de plàstic, i cauen en la idea
que potser tenen altres intencions", explica Miró.
Happy Hour és una versió accelerada de l'obra de Txékhov en l'any del centenari de la seva mort. És
una versió dinàmica i fresca, plena de coreografies i amb una banda sonora composta per la violinista
britànica Kirsten Tinkler.
Happy Hour és la primera incursió de Pau Miró en el teatre comercial, ja que abans s'havia mogut per
espais més pròxims a la nova dramatúrgia, i l'any passat va estrenar Plou sobre Barcelona a la Sala
Beckett. Abans va crear i dirigir La poesia dels assassins (2000), Una habitació a l'Antàrtida (2002) i
Paraigües elèctrics (2003), i va fundar la companyia Menudos amb exalumnes de l'Institut del Teatre.
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