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EXPERIMENTAL // APOSTA ARRISCADA

AL VOLTANT DE L'ONCLE VÀNIA 

• Pau Miró reinventa al Borràs un clàssic de Txékhov i el situa a la Rússia actual a través de
'Happy hour'

Guillem Clua

LA FITXA
'Happy hour'
Local: Teatre Borràs
Horaris: Divendres, 21. 21.30 hores. Dissabte, 22. 19.00 i 21.30 hores. Diumenge, 23. 19.00 hores
Preu: 12 euros

La migració d'espectacles d'una sala a una altra sol afectar espectacles de gran èxit que, un cop
superades les restriccions de la programació tancada d'algunes sales, busquen un espai buit que
permeti esprémer el triomf sense data de sortida. El que ja és menys habitual és que aquesta política de
reestrenes es nodreixi del circuit alternatiu. Exemples recents d'això són No són maneres de matar una
dona i Copi i Ocaña al purgatori, totes dues al Club Capitol --la segona, d'aquí a uns quants dies--,
després de néixer a l'Artenbrut i el Nou Tantarantana, respectivament.
També és el (sorprenent) cas de Happy hour, un experiment sobre L'oncle Vània que es va presentar
únicament tres dissabtes a l'Espai Lliure i que ara es presenta al Teatre Borràs amb l'energia de qui
ocupa la Bastilla. Aquesta versió del clàssic d'Anton Txékhov està firmada per un altre dramaturg de la
generació dels anys 70 --a aquest pas haurem de batejar-la amb algun nom sonor i original--, Pau Miró,
i la seva programació en un teatre de tradició comercial sorprèn perquè és una aposta experimental,
però s'explica per la frescor, per l'energia i per la joventut dels seus artífexs.
Happy hour situa l'acció de L'oncle Vània a la Rússia actual i no dubta a utilitzar el llenguatge i els codis
comunicatius del nostre temps, així com a barrejar text, coreografia i cançons, compostes per a
l'espectacle per la violinista britànica Kirsten Tinkler.
Miró ha recollit a Happy hour els conflictes universals de l'ésser humà que Txékhov va introduir
magistralment a la seva obra: l'amor i el desamor, el treball i el tedi, el pas del temps, la nostàlgia del
passat, la bellesa, els somnis. "El que hem fet ha sigut recollir aquestes reflexions, però hi hem
posat les nostres pròpies paraules, la nostra expressivitat, la nostra energia i la nostra manera
d'entendre la vida i el teatre", comenta el dramaturg i director.
Així, al Borràs ens trobarem amb diàlegs curts en lloc de monòlegs, llenguatge del carrer en el lloc que
abans ocupaven les frases solemnes, un ritme vertiginós on abans hi havia la contemplació pausada, i
uns personatges plens de vida que no s'atreveixen a verbalitzar la seva pròpia infelicitat.
Els encarregats de donar vida a aquestes marionetes del destí són Isaac Alcayde, Alma Alonso, Òscar
Muñoz, Anna Alarcón, Xavi Serrano, Aleix Albareda, Helena Font i Belèn Fabra. Tots ells s'enfronten al
xoc cultural d'Aleksandr i Ielena, acabats d'arribar de la ciutat als dominis rurals de Sònia i Vània.
En aquest conflicte esclata l'humor, però a mesura que avança l'acció, els personatges van mostrant les
seves debilitats i frustracions. I al final un gairebé s'oblida que gran part de l'acció transcorre al voltant
d'una piscina de plàstic inflable.
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Happy hour requereix tota l’energia dels intèrprets, com la que mostren
en aquest passatge
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