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TEATRE // ESTRENA

Pau Miró dóna un xut d'adrenalina a Txékhov a 'Happy hour' 

ELENA HEVIA

Que quedi clar que Pau Miró, a la trentena, actor, director i dramaturg, respecta i admira profundament
Anton Txékhov. O, almenys, aquesta és la seva declaració d'intencions davant de Happy hour, una
versió molt lliure d'Oncle Vània, escrita íntegrament per ell, en què ha transformat la melancòlica abúlia
de l'escriptor rus en una injecció de jove vitalitat al límit de la sobredosi.
L'obra que avui s'estrena al Teatre Borràs també és un exemple de la promiscuïtat creativa que avui es
practica a la cartellera teatral barcelonina. Presentada al Teatre Lliure en la secció Assaigs Oberts com
una lectura poc ortodoxa i sense complexos del clàssic de Txékhov --que Joan Ollé va posar en escena-
-, la troupe de joves actors de Miró prenien a l'assalt cada dissabte l'escenografia de Jon Berrondo i hi
plantaven els seus estris. A saber, una piscina de plàstic, crema solar, cocaïna, vodka i molta excitació.
El seu pas per aquell escenari va despertar l'admiració de Feliu Formosa, de Javier Daulte --"és com si
els personatges estiguessin davant d'un mur i agafessin una bona embranzida per estavellar-
s'hi"-- i de Rosa Maria Sardà, primeres veus d'una remor que ha acabat per fer que el circuit comercial
s'interessés per ells.
Amb el canvi d'escenari, Miró ha entrat a formar part del repartiment en què també s'integren Xavier
Serrano, Isaac Alcayde, Óscar Muñoz, Helena Font, Belén Fabra, Alma Alonso i Anna Alarcón. L'autor i
director col.loca els seus personatges en la fase prèvia al famós fracàs txekhovià. "Instants abans de
clavar-se la castanya definitiva, els torno a la felicitat que Txékhov els ha pres", defineix, amb
alegre passió, i ho fa amb codis i paraules molt pròxims a la seva generació. Miró, cara coneguda
gràcies a la seva participació en El cor de la ciutat, ha convertit l'original en una festa, la que porten
Serebriakov i la seva jove dona Ielena a la casa pairal on es desenvolupa l'acció.
Tanta energètica frescor recorda inevitablement Àlex Rigola, l'artífex del seu reconeixement en el Lliure,
però Miró es resisteix a les odioses comparacions: "Això no és una rigolada, sigui dit amb tot el
respecte. Si se li han de buscar inspiradors es podria parlar dels nous directors europeus que
adapten els clàssics amb tota llibertat".

Un moment de la peça teatral Happy hour
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