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TEATRE // ESTRENA

Sanchis Sinisterra ironitza sobre les paradoxes de l'espai-temps

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

El Teatre Artenbrut acull des d'avui fins al 29 de febrer les representacions de Perdida en los Apalaches,
un irònic i desconcertant text del valencià José Sanchis Sinisterra, autor de la premiada obra ¡Ay,
Carmela!, sobre les paradoxes de l'espai-temps. La peça arriba a la petita sala barcelonina en un
muntatge de Raimon Molins interpretat per Ferran Audí, Marta Vilanova i Raúl Perales.
Escrita l'any 1990, aquesta comèdia arrenca al club de divulgació cultural anomenat Amadeo Pimentel,
un lloc on la doctora Dorothy Greñuela, oriünda d'un poble dels Apalatxes (EUA), ha de pronunciar una
conferència sobre una sèrie d'experiments al voltant de l'espai-temps, tot i que acaba sent-ne víctima.
Això no és res més que el punt de partida d'"un puzle escènic" amb elements de ciència-ficció,
satírics, romàntics i absurds que es desenvolupen al club, els Apalatxes i un distingit hotel de Praga
amb diverses històries i personatges entrellaçats.
L'objectiu no és cap més que el de plantejar dubtes sobre el concepte espai-temps des d'un vessant
còmica. "Tot i que sembla que vivim en un món homogeni, les realitats existents són diferents, i
ni el present ni el futur són iguals per a totes les persones", va dir l'autor.
Pensador d'esquerres, el dramaturg aprofita qualsevol ocasió per llançar els seus dards contra el
conservadorisme més ranci. Segons Sanchis Sinisterra, Perdida en los Apalaches és també "una sàtira
de la fragilitat democràtica i dels discursos polítics més casposos i cutres". En l'espectacle, el
vicesecretari segon del club utilitza armes populistes i demagògiques per intentar arribar al poder. Ahir,
en la seva trobada amb la premsa, l'autor d'El lector por horas, que es va representar al Teatre
Nacional, va demanar "l'expulsió democràtica dels EUA de l'ONU".
Gairebé tota la dramatúrgia de Sanchis Sinisterra segueix unes estructures similars a Perdida en los
Apalaches. No en va, ell ha estat un dels impulsors de l'anomenada nova escriptura escènica o teatre
fronterer, i només la citada ¡Ay, Carmela! s'endinsa en terrenys més clàssics. A Perdida en los
Apalaches, fins i tot ha convertit els espectadors en un personatge més (els socis del club Amadeo
Pimentel), "amb l'objectiu de recuperar un tipus de teatre en què el públic tingui un paper més
actiu", va assegurar Molins.
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