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Sanchis Sinisterra guanya el Premio Nacional de literatura dramàtica

El dramaturg valencià obté el guardó per l'obra 'Terror y miseria en el primer franquismo'

Ramon Palomeras

El dramaturg valencià ha guanyat el guardó que atorga el ministeri de Cultura amb 'Terror y miseria en
el primer franquismo' (Cátedra), una obra que pretén recuperar la memòria històrica de la postguerra.
L'obra guardonada consta de nou escenes que expliquen la vida quotidiana d'aquells que van
sobreviure a les immediates conseqüències de la Guerra Civil (1939-1949) i s'endinsa en les
preocupacions ideològiques i socials dels primers anys de dictadura. L'objectiu, segons José Sanchis
Sinisterra (1940), és ben clar. "Recuperar la memòria històrica de la postguerra". En definitiva, el món
dels aterrats, els desterrats i els soterrats.

Bertolt Brecht s'erigeix en el referent ineludible en la concepció ideològica i estètica de l'obra de
Sanchis. No només perquè el títol remet directament a l'obra del dramaturg alemany, Terror i misèria en
el Tercer Reich, sinó perquè el teatre ha de ser, segons Sanchis, teatre de la memòria.

Contra l'oblit del passat
Per anar a la gestació de l'obra s'ha de fer un salt en el temps i situar Sanchis a la Transició. "La vaig
començar en aquests anys perquè tenia la sensació que hi havia molta pressa per oblidar els anys del
franquisme", explica Sanchis. Però va haver d'interrompre-la per dedicar-se a altres projectes, entre els
quals cal destacar la fundació a Barcelona del Teatro Fronterizo el 1977. En guanyar les eleccions el PP
el 1996 va sentir la necessitat de tornar a parlar del franquisme "perquè just després de la victòria del
PP s'estava parlant massa de l'època daurada".

Però va ser gràcies a l'estímul d'un grup de professors de Madrid que la va acabar, ja que s'hi albirava
un interessant projecte pedagògic. "El tema permetia connectar amb la gran llacuna educativa que
suposa el fet que molts joves no sàpiguen què era el franquisme. Els programes d'història mai no hi
arriben; molts professors acaben a les guerres carlines i n'hi ha d'altres als quals no els interessa
d'arribar-hi".

Així doncs, més de 2.000 alumnes de la comunitat de Madrid van poder despertar la memòria històrica
gràcies a una obra que, com confessa el mateix autor, conté dades de la seva família.

Però no tot van ser flors i violes. Tant l'Ajuntament com la comunitat de Madrid, governats pel PP, li van
cancel·lar un parell de representacions, però "gràcies a la Fundación Autor tot va arribar a bon port".
Malgrat tot, res no estranya a Sanchis. "Són els fills dels franquistes. Té certa lògica, no? Si es remou el
passat... Estem parlant de gent que falseja i menteix. No cal anar gaire lluny per corroborar-ho",
argumenta tot traient-hi importància.

D'altra banda, Sanchis ha comentat que el director teatral Antoni Simón vol portar el muntatge al festival
Grec de l'any vinent. "Hi inseriré tres escenes més: una sobre els maquis, una altra sobre l'Església
catòlica militant i una darrera sobre els intel·lectuals silenciats", avança l'autor. Actualment, José
Sanchis Sinisterra està assajant la seva darrera obra, "Flechas del ángel del olvido, a la Sala Beckett de
Barcelona. També lligada a la memòria, en aquest cas individual. "Tracta de l'amnèsia juvenil, com si el
sistema estigués molt interessat a fabricar amnèsics", conclou.
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José Sanchis Sinisterra ampliarà l’obra guanyadora per al pròxim Grec
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