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ALBERT LLADÓ

José Sanchis Sinisterra (València,
1940) és, sense cap dubte, el mes-
tre demestres. Dramaturg de refe-
rència, amb obres tan emblemàti-
ques comÑaque o de piojos y acto-
res, ¡Ay, Carmela! iEl lector por ho-
ras, ja va establir el 1977, a través
del Teatro Fronterizo (en el qual
avui continua insistint amb una
constància enlluernadora des de
La Corsetería de Madrid), un full
de ruta (unmanifest altament poè-
tic) en què el risc, i tots els ponts
possibles, demostrarien que el tea-
tre és “unadimensióhumanade re-
coneixement i autoconstrucció
que canvia amb l’ésser humà” i as-
pira sempre a “a la marginalitat,
encara que no a la marginació”, i
que aposta per una cultura “apàtri-
da i escèptica i eclèctica” que, tan-
mateix, no és aliena “a les lluites
presents”.
La trajectòria de Sanchis Sinis-

terra sempre ha estat una aventura
en la qual l’escriptura i la pedago-
giahananat debracet enuna recer-
ca permanent dels límits de la tea-
tralitat. La majoria dels grans
noms de l’escena contemporània
–i alguns talents no tan recone-
guts– han passat pels tallers que,
des que va fundar el 1989 la Sala
Beckett de Barcelona, ha anat
impartint per mig món, amb un
compromís intel·lectual sense con-
cessions. Però què ensenya als
seus tallers? Què passa als seus la-
boratoris perquè veus tan dife-
rents com les de Sergi Belbel, Paco
Zarzoso i Pau Miró emergeixin
amb tanta personalitat? Fer una ta-
xonomia rígida d’un treball que en
essència és rizomàtic és gairebé im-
possible però, amb la seva ajuda, sí
que és viable elaborar unamena de
decàlegque reculli les seves princi-
pals temptatives.
Ens vam colar en una aula que

no pretén ser acadèmia ni bohè-
mia. O justament el contrari, totes
dues coses.

1. Prohibit escriure obres mestres
“Una actitud necessària –quan un
comença a escriure però tambédu-
rant tota la seva carrera– és no es-
tar aspirant a escriure aquesta
obra genial que et consagrarà. Un

ha de reclamar-se a si mateix el
dret a equivocar-se, a fracassar”,
ens diu el dramaturg, que explica
que, després de l’èxit d’¡Ay Carme-
la!, es va estar dos anys intentant
“no abaixar el llistó”, fins que es va
adonar que el més important era
entendre que “cada obra és una
indagació”.

2. Fugir de l’efectisme
L’austeritat, els pocs elements es-
cenogràfics, sense gairebé tecnolo-
gia, la renúncia a la pirotècnia, són
alguns dels trets identificatius del
teatre de Sanchis Sinisterra. “Com
més parafernàlia hi posis, menys
intensa és l’energia que circula de
l’escena a la sala”, apunta el drama-
turg. “Sempre he tingut aquesta
tendència al despullament”, reco-
neix, i així ho fomenta també als

seus tallers. “Focalitzar els poders
del silenci, buscar lamàximavarie-
tat en el mínim…” són algunes de
les pautes que poden donar origen
a artefactes dramàtics.

3. El teatre com a enigma
Treballar la incertesa, el que és
translúcid… A Sanchis Sinisterra li
agrada dir que cal “deixar-se sor-
prendre pel text”, sense excessives
planificacions, ja que “la realitat és
complexa i opaca per naturalesa”.
Per això no creu en “un teatre que
mostra la realitat com si tot fos
intel·ligible, com si les relacions
causa-efecte fossin evidents, en
què la motivació dels personatges
no ofereix dubtes”. Ens diu que
“en la mesura que permets que a
l’obra hi hagi enigmes, clarobs-
curs, zones d’incertesa, actives l’es-
pectador”, i això ja suposa una po-
sició tant estètica com política
davant d’una societat “que pretén
imposar una única visió de les co-
ses, amb una simplicitat falsa, que
genera ciutadans passius”. Aquí,
igual com en tants altres aspectes,
les empremtes de Beckett i Brecht
es fan presents.

4. Teoria, investigació, creació
La metodologia de Sanchis Sinis-
terra ésun sistemaobert, una peda-
gogia sense receptes, ja que “l’art
és una espècie d’organisme que
evoluciona com ho fa la sensibili-
tat de l’entorn al qual va dirigit”.
Per això, al laboratori de creació in-
sisteix en la idea d’hipòtesi, de pro-
visionalitat. “L’escriptura és una
eina de qüestionament, una activa-
ció de la curiositat”, argumenta el
dramaturg, que ell mateix entén la
seva feina com un corpus en el
qual la teoria, la investigació i la
creació són tres elements que es re-
troalimenten en tot moment.

5. Situar-se als terrenys fronterers
La idea de frontera és el seu pri-
mer motor. A la “terra de ningú i
de tots”, on “falta completament
d’amor als costums”, és el territori
fèrtil des del qual l’autor escriu i
ensenya, inventa i proposa. I és
que “qui es troba a la frontera no
veu les fronteres”. Allà el concepte
del jo és menys monolític, amb

múltiples veus,metamòrfic, nòma-
da, i això permet, entre altres co-
ses, construir personatges que apa-
rentment no tenen res a veure amb
el seu creador i que, fins i tot,
poden arribar a escandalitzar-lo.
“Que aparegui la nostra tribu in-
terior en l’escriptura”, postil·la el
dramaturg.

6. Tot pot ser teatralitzat
Una altra de les obsessions del qui
va ser durant molts anys professor
de l’Institut del Teatre de Barce-
lona és acostar-se a camps del
saber, provocar friccions. No no-
més amb les seves moltíssimes
adaptacions de textos literaris
–com La noche de Molly Bloom–
sinó a través del seu interès pels
temes científics (la psicoteràpia
sistèmica, el darwinisme o últi-
mament també les relacions entre
les neurones-mirall amb l’empatia
i el mimetisme), o proposant als
seus alumnes de jugar a partir de
guies telefòniques o de manuals
d’instruccions per constituir una
poètica. “La dramatúrgia pot con-
vertir el més insignificant en una
partitura ambiciosa”, opina. Fenò-
mens com el collage, en pintura,
van en la mateixa direcció.
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“LA DRAMATÚRGIA
pot convertir
el més insignificant
en una partitura
ambiciosa”

DramatúrgiaAlgunsdels nomsmés importants de l’escenaactual
hanpassat per les aules de l’impulsordelTeatroFronterizo, a qui consideren
un referent indiscutible. Ens vamcolar enundels seus tallers per ser
testimonisd’unprojecte queentén la investigació, la pedagogia
i la creació comun tot orgànic

Decàleg Sanchis
Sinisterra

“L’ESCRIPTURA
és una eina
de qüestionament,
una activació
de la curiositat”

“COMMÉS
parafernàlia hi posis,
menys intensa és
l’energia que circula
de l’escena a la sala”

“EL SISTEMA
teatral està
contaminat pel mercat,
i això està calant
en la gent”
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TE7. Obligar que passi el que és possible

Aquesta frase, que li va passar pel
cap en un somni ja fa molts anys,
s’ha convertit en el lema del centre
madrileny d’investigació teatral
que avui dirigeix (reconegut amb
un premi Max de la Crítica), i és
unbon resumde comentén el dra-
maturg l’actualitat, que “no és la
que els mitjans de comunicació
ens col·loquen d’una manera
compulsiva com a única dimensió
del que és real”. “Cal tenir una
espècie de sonda sobre una altra
mena de processos que també són
realitat. La tasca del pensador, de
l’artista, és la de bussejar en les
potencialitats que són allà però
que no les veiem en el nostre dia a
dia”, conclou.

8. Alteritat i mestissatge
Sanchis Sinisterra fa molts anys
que està vinculat a Llatinoamèrica.
Des de la seva Trilogía Americana
(formada per El retablo de Eldora-
do, Lope de Aguirre, traidor yNau-
fragios de Álvar Núñez) la pre-
sència de l’altre, la mirada de l’in-
dígena, de l’estrany o del fantasma,
és fonamental tant als seus textos
coma la formacióque ofereix. L’al-
teritat i el mestissatge ocupen i
sacsegen una identitat que està en
constant procés de transformació.
“El diàleg sempre estimula”, ens
recorda.

9. Crear nous públics
Des del Nuevo Teatro Fronterizo
s’impulsen projectes en què els ve-
ïns del barri madrileny, Lavapiés,
participen, com a actors o autors,
en obres creades per ells mateixos,
malgrat no haver trepitjat mai
abans un escenari ni un pati de bu-
taques. “El sistema teatral tal com
el coneixem està absolutament
contaminat pel mercat, i això està
calant en la gent”, assegura, per
aixòes busquennoves formes d’ex-
posició i finançament. L’endo-
gàmia del gremi és un perill. No es
pot negar. És el que denomina “in-
ternacional festivalera”. Però San-
chis es mostra optimista. Hi ha
fórmules, i comencen a apuntar.
Existeix amb la crisi, és cert, una
“argentinització” del teatre espa-
nyol i català, amb sales alternatives
que convoquen un altre tipus de
públics.

10. Ser un etern aprenent
Amb una lectura pròpia de l’Estè-
tica de la recepció, de Hans Robert
Jauss, tant el mestre com l’escrip-
tor fam un èmfasi especial en la
construcció de l’espectador ideal,
d’un receptor implícit que es con-
verteix a la vegada en cocreador
de la peça que estem elaborant.
Que sigui l’espectador qui trobi els
nexes. Això només es pot fer te-
nint una visió no mecanicista de la
dramatúrgia. I ocorre en un ofici
que és “multiforme, risc inútil, joc
compromès amb l’home”, com po-
dem llegir al seu clàssic manifest.
“Elprocés d’aprenentatge no s’aca-
ba mai”. |

Els alumnes segons el professor
Nuevo Teatro
Fronterizo
MADRID

Nuevoteatrofronteri-
zo.es

José Sanchis
Sinisterra
La escena sin lími-
tes. Fragmentos de
un discurso teatral
ÑAQUE EDITORA

324 PÀGINES

25 EUROS

José Sanchis
Sinisterra
Dramaturgia de
textos narrativos
ÑAQUE EDITORA

125 PÀGINES

18 EUROS

Paco Zarzoso (Port de Sagunt, 1966)
“És un dels meus fills predilectes”, fa broma San-
chis Sinisterra, que afirmaque “comaautor, Zarzo-
so té una línia personal, gens contaminada” i de-
nuncia que “a Espanya no té el reconeixement que
es mereix”.

Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961)
Junt amb Paco Zarzoso impulsa La Hongaresa,
“un projecte admirable en un desert cultural com
ésValència”, i és unade les autores ambmés presti-
gi que han passat pels tallers del dramaturg.

Xavier Albertí (Lloret de Mar, 1962)
“És un paio que té el privilegi de ser a la frontera
de la música i el teatre, i això dóna als seus espec-
tacles una gran nitidesa”, diu Sanchis Sinisterra
del flamant director delTeatreNacional deCatalu-
nya (TNC), de qui va ser professor a l’Institut del
Teatre.

Ramon Simó (Tarragona, 1961)
L’actual director del Festival Grec de Barcelona té,
ens diu Sanchis, “un pensament teatral molt po-
tent, i amb un sentit ètic extraordinari”, és autor
“des de l’escena”.

Sergi Belbel (Terrassa, 1963)
Malgrat que Sanchis Sinisterra prefereix no opi-
nar de l’última època de l’autor, amb obres molt
més comercials, recorda que des del Teatro Fron-
terizo “va apostar moltíssim pels seus primers es-
pectacles, que van ser sorprenents i enlluerna-
dors”.

Josep Pere Peyró (Palma, 1959)
Sanchis, que ha escrit a quatre mans amb ell, afir-
ma que “és l’autor més radical del teatre català”,
malgrat que no és gaire conegut pel gran públic, i
afegeix que “ha emprès projectes increïbles arris-
cant-se moltíssim”.

Pau Miró (Barcelona, 1974)
El seu teatre és “d’una gran austeritat formal i d’un
contingut molt important”, defensa el dramaturg,
que es lamenta que la majoria de les obres en cata-
là no arribin a Madrid.

Mercè Sarrias (Barcelona, 1966)
“M’interessa moltíssim el que fa”, ens diu de l’au-
tora, que el 2012 va estrenar, al Théâtre de la Sortie
de Secours del Canadà, el projecte Quebec-Bar-
celona.

Sanchis Sinisterra a
l’Obrador de la
Sala Beckett a
Barcelona a comen-
çaments d’estiu

ÀLEX GARCIA


