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Els enigmàtics 'Claroscuros' de Sanchis Sinisterra

Marta Monedero

Trilogia formada per peces breus amb una poètica que suggereix atmosferes sòrdides,
'Claroscuros' és una de les peces difícils de Sanchis Sinisterra.

Mons críptics, enigmàtics, que se sostenen en l'activitat interpretativa, són els que esdescriuen a
Claroscuros, obra que s'estrena divendres que ve al Tantarantana Teatre, tot i que el seu autor, José
Sanchis Sinisterra, la va escriure entre el 1990 i el 1994, poc abans que El lector por horas.
Mai fins ara s'havia muntat tota sencera. Tan sols se n'havia fet una lectura dramatitzada a l'última
edició del Festival de Teatre de Sitges dirigida per Ada Vilaró, que ara la munta a l'escenari del
Tantarantana amb Xavier Ruano, Anabel Moreno i Mar Montón de protagonistes de les tres parts de
l'obra que no tenen cap mena de connexió entre si. La primera, Lo bueno de las flores es que se
marchitan pronto, conté un diàleg entre un home i una dona que fan cua, Mal dormir transcorre en uns
urinaris públics on dues germanes decideixen intercanviar-se molt més que les seves feines, mentre
que Retrato de mujer con sombras és un monòleg que transcorre en un hotel i afronta un dels temes
preferits de Sanchis Sinisterra: el de la pèrdua de la memòria.
"La primera peça és una comèdia, la segona un drama i la tercera una tragicomèdia", precisa Ada
Vilaró, a qui van atreure aquests textos perquè "donen llum a qüestions sovint ocultes que hi ha al
nostre món". Són tres peces curtes "del teatre dels enigmes de Sanchis" que busquen que "l'espectador
es pregunti què passa mentre veu l'espectacle i també que surti del teatre fent-se més preguntes".

'Claroscuros'
Tantarantana Teatre
Del 07/01 al 30/01
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