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La Sala Beckett estrenarà la nova obra de José Sanchis Sinisterra

Marta Monedero

Fundador i referent de la Beckett, el dramaturg i director José Sanchis Sinisterra manté intacta la
seva fidelitat a la sala, on al desembre estrenarà el seu últim text, 'Flechas del ángel del olvido'.
L'autor d'¡Ay, Carmela! descobreix en el seu últim treball els falsos mecanismes i els trucs amb què la
memòria intenta evitar l'oblit a través d'un text dramàtic, Flechas del ángel del olvido, del qual també
assumeix la direcció. L'estrenarà al teatre alternatiu situat a Gràcia amb motiu dels seus quinze anys de
funcionament. Amb l'excusa de l'aniversari d'aquest teatre que sempre busca les escletxes dins del
panorama escènic per ocupar-se del que no fa cap altra sala de la ciutat, la Beckett reprèn l'edició de la
revista Pausa, que durant uns anys va ser un òrgan de reflexió teòrica sobre l'actualitat de les arts
escèniques.

Però deixant de banda les commemoracions, la sala inicia demà la temporada amb Máquina Hamlet, un
text de l'alemany Heiner Müller poc conegut pel públic i que ara se serveix a través de la mirada del jove
director basc Iñaki Garz i la seva companyia Icaroteatre. "L'obsessió de Müller pel mite de Hamlet, un
mite que a hores d'ara i a l'Alemanya comunista de l'autor ja no té sentit", comenta el director. Jordi
Andújar, Carles Cruces, Ariadna Martí i Carolina Martí són els protagonistes d'aquesta Máquina Hamlet
que disposa d'una posada en escena que evoca imatges "senzilles d'entendre per l'espectador", matisa
Jordi Andújar, a través d'un collage escènic gens convencional.

Després de Müller
Després de Máquina Hamlet, la Beckett manté la seva cita habitual amb La Porta 54, el col·lectiu que
ofereix una mostra de coreografies de dansa contemporània. A continuació hi programa Amarduele, un
solo amb música en directe per a viola de roda composta i interpretada per Marc Egea i que té Alexis
Eupierre com a director i intèrpret. El despertar de les passions, de Mariona Masgrau i la companyia La
Fanfarra, "és un espectacle que fa uns anys s'hauria representat al desaparegut Teatre Malic", comenta
el responsable de la Beckett, Toni Casares. Tres propostes per a la Mostra de Teatre de Barcelona i
The Love of My Love (El Sr. i la Sra. Webb diuen bona nit) de Leonard Bernstein, amb direcció d'escena
de Joan Anton Sánchez i la companyia Òpera Mobile, seran els muntatges que es podran veure abans
de l'aterratge de Sinisterra.

De l'avanç de la programació per al 2005 en sobresurten dues peces del dramaturg anglès Martin
Crimp, un dels hereus de l'escriptura de Harold Pinter. El camp tindrà Toni Casares com a director i
Atemptats contra la seva vida estarà dirigida per Juan Carlos Martel.

José Sanchís Sinisterra
Arxiu
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