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Sanchis Sinisterra reivindica el valor del temps passat 

• L'autor celebra els 15 anys de la Beckett amb l'obra 'Flechas del ángel del olvido'

ELENA HEVIA

Que es compleixin ara 15 anys de la creació de la Sala Beckett i que el seu fundador, José Sanchis
Sinisterra, afronti una obra per celebrar la data en què es parla precisament de la memòria no és pas un
fet fortuït. L'autor valencià, trasplantat a Madrid però amb un ull atent a la realitat barcelonina, ha escrit
Flechas del ángel del olvido a una velocitat que a ell mateix li ha sorprès.

La celeritat s'explica perquè el pas del temps i la manipulació del passat són temes que el preocupen
des de fa temps. Aquesta peça, que a més a més dirigirà també el mateix l'autor, recent Premio
Nacional, s'estrena avui a Temporada Alta de Girona i serà la primera producció d'aquesta temporada a
la Beckett, on es podrà veure des d'aquest divendres fins al 9 de gener.

Aquesta obra pertany a una trilogia sobre les patologies de la ment que l'autor ja va iniciar amb La
máquina de abrazar --que explora l'autisme-- i es completarà amb una tercera entrega dramàtica escrita
al voltant de les personalitats múltiples. Aquí la malaltia és l'amnèsia. La té una noia (Marta Poveda,
anomenada X) i davant seu se situen quatre personatges que intenten fer-la recordar i de passada
atribuir- li una identitat. "Perquè en el fons són els altres els que construeixen la nostra
personalitat", assegura Sanchis.

'THRILLER' SENSE SOLUCIÓ
El dramaturg es posa a teoritzar: "La memòria no és el lloc on es conserven les experiències sinó
una màquina d'oblidar en què només perviu una determinada selecció de records". En aquest
terreny d'indeterminació se situa Sanchis, que igual que va fer a El lector por horas, planteja un
argument de thriller que no s'arribarà a resoldre del tot: "Les meves obres no acaben, senzillament
s'interrompen", revela l'autor amb un mig somriure recordant com a El lector por horas molts
espectadors intrigats s'acostaven a ell per mirar de resoldre'n l'enigmàtic final. "M'agrada deixar
preguntes sense resoldre perquè sigui el públic qui creï l'obra", anuncia. Però també tranquil.litza.
No és necessari estudiar física quàntica per entendre el seu caràcter avantguardista: "Lluny de
moure's en una teatralitat freda, l'obra és tota emoció".

I també, un intent d'establir una determinada denúncia sobre els temps que corren. És per això que
l'obra se situa, estratègicament, en un possible futur, en què els joves són objecte d'una gran ofensiva
del sistema perquè no tinguin el més petit ancoratge en el passat. No és difícil establir nexes d'unió
entre la ficció i el que, en paraules de l'autor, ja està passant: "Una conspiració que empeny els joves
cap a la immediatesa".

Un repartiment que també compta amb Marta Domingo, Hernán Zavala, Marc Garcia Coté, Velilla
Valbuena i Montse Esteve, actors catalans, madrilenys i llatinoamericans, dóna les claus de la pluralitat
d'un espectacle que té en la paraula "arxipèlag" --o el que és el mateix, disgregat i heterogeni-- la seva
clau secreta. Molta de la personalitat del muntatge està en la feina de l'escenògraf Quim Roy --
col.laborador fetitxe de l'autor--, que ha creat un espai en què és possible detectar les empremtes del
temps.
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Marta Poveda, Marc Garcia Coté, José Sanchis Sinisterra, Hernán Zavala i
Velilla Balbuena, a la Beckett.
MAITE CRUZ
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	Sanchis Sinisterra reivindica el valor del temps passat
	• L'autor celebra els 15 anys de la Beckett amb l�
	ELENA HEVIA

	'THRILLER' SENSE SOLUCIÓ


