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'CLAROSCUROS', la millor cara de Sanchis Sinisterra 

• Tres peces curtes que es miren amb duresa en la soledat de l'individu

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTORA Ada Vilaró
TEATRE Tantarantana
ESTRENA 7 de gener

Ada Vilaró recupera tres obres curtes de José Sanchis Sinisterra, escrites a la dècada dels 90, abans
de presentar El lector por horas, un dels seus textos més significatius. Lo bueno de las flores es que se
marchitan pronto, Mal dormir i Retrato de mujer con sombras conformen Claroscuros, un muntatge
d'una hora i quart, que exhibeix l'enorme qualitat literària de l'autor.

Les tres peces, sense relació entre si, tenen en comú un univers de soledats, una atmosfera sòrdida i un
interès per moure's en zones ocultes de la personalitat humana. A la primera veiem un home i una
dona, que no es coneixen, fent cua per vés a saber què. Ella (Mar Montón), vestida de festa, busca
amb insistència una conversa que ell (Xavier Ruano) rebutja. Sanchis juga amb les paraules i crea un
personatge (la dona) castigat per la soledat. No sabem res de la personalitat i les circumstàncies
d'aquestes persones, però en un moment o altre ens veurem reflectits en l'escena.

La segona obra és un dur diàleg entre Ágata (Anabel Moreno) i Berta (Mar Montón); la segona arriba
del poble per visitar la seva germana gran, que treballa als lavabos d'uns magatzems d'una ciutat. El
retrobament és dolorós i posa de manifest en tota la seva cruesa el ressentiment d'Ágata. Un marc rural,
un incest i la violència masclista treuen el cap per les escletxes d'un diàleg concís, que en més d'un
moment desemboca en la soledat. Sanchis demana a l'espectador que recompongui un món sòrdid i
acabi el dibuix d'uns personatges desesperats.

La representació la tanca el monòleg Retrato de mujer con sombras, ben resolt des del punt de vista
interpretatiu per una formidable Anabel Moreno. L'acció se situa a l'habitació d'un hotel i la dona
reflexiona en veu alta o bé es dirigeix al seu pare, situat en un altre lloc. L'obra denuncia la
incomunicació i juga amb els enigmes, alguns desxifrats a l'escenari i altres, en la ment de l'espectador.
Una direcció sensible i eficaç i una rellevant interpretació de les dues actrius impulsen tres bons textos,
sense concessions, del millor Sanchis. 
Mar Montón, Anabel Moreno i Xavier Ruano, a l'obra.
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