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'CLAROSCUROS', TRES OBRES EN UNA

La trilogia de José Sanchis Sinisterra arriba al Nou Tantarantana, on s'estarà tot el mes

Guillem Clua

El Teatre Nou Tantarantana, no content d'estrenar una obra de José Sanchis Sinisterra, n'estrena tres.
Es tracta de Claroscuros, una trilogia que inclou tres peces curtes d'aquest autor valencià, dirigides per
Ada Vilaró i interpretades per Xavier Ruano, Mar Montón i Anabe! Moreno.

En el primer text, titulat Lo bueno de las flores es que se marchitan pronto, un home i una dona estan fent
cua. No es coneixen de res, però comencen a parlar. Es tracta d 'un intercanvi de parers banal. gairebé
absurd, pIe de malentesos, però darrere d'aquest joc subjauen la soledat, l'aïllament i moltes preguntes
no contestades. El pas del temps i les referències a l'impersonal creixement de les ciutats són temes
constants en aquesta part de la peça.

A continuació ve Mal dormir, que reuneix dues germanes que fa temps que no es veuen. La primera
mira de convèncer l'altra -que treballa netejant els lavabos d'homes en uns grans magatzems que torni
al seu poble d'origen perquè es faci càrrec del seu pare i de les seves ties, que s'han quedat soIs, en
una espècie d'intercanvi de papers

Monòleg d´una dona
Finalment, Retrato de una mujer con sombras és un monòleg. En una habitació d'hotel, una dona
espera que el seu pare acabi de canviar-se de roba i que surti de dins de I'armari, on sembla que s'ha
tancat. La protagonista ens parla en passat, del mal gust en la decoració de l'hotel, de les coses
extretes, rares, d'impressions, del que l'envolta... Anem així desxifrant de mica en mica alguns enigmes,
però d'altres quedaran sense resoldre.

Aquesta trilogia comparteix una poètica que suggereix atmosferes sòrdides, móns invisibles i també un
humor subtil que neix de l'absurditat i la tristesa de les situacions. Claroscuros estarà a la carteIlera
durant tot aquest mes de gener.

Una imatge del muntatge Claroscuros
David Ruano
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