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ALTERNATIU // JOCS MENTALS

L'ANIVERSARI NO S'OBLIDA 

La Sala Beckett celebra el 15è any de vida amb el muntatge 'Flechas del ángel del olvido', de
José Sanchis Sinisterra

Guillem Clua

LA FITXA
'Flechas del ángel del olvido'
Local: Sala Beckett
Horaris: Divendres, 10, i dissabte, 11. 22.00 hores. Diumenge, 12. 19.00 hores
Preu: 16 euros

A pesar que falten pocs dies perquè el 2004 arribi al final, hi ha qui encara viu un any de celebracions.
És el cas de José Sanchis Sinisterra, que acaba de rebre el Premio Nacional de Literatura Dramática
2004 per Terror y miseria en el primer franquismo, i també la Sala Beckett, de la qual l'autor és
cofundador, que compleix els primers 15 anys d'existència.
L'ocasió estava servida per programar un nou text de Sanchis, projecte que s'ha concretat en Flechas
del ángel del olvido, peça presentada la setmana passada al festival Temporada Alta de Girona i que
ara desembarca al carrer d'Alegre de Dalt.
L'obra està concebuda com un thriller psicològic pròxim a la ciència-ficció, un gènere que en els últims
anys està captivant cada vegada més els creadors escènics, des de David Plana fins a Javier Daulte. La
protagonista és una noia que es desperta en un centre hospitalari víctima d'una severa amnèsia. No
recorda qui és, ni com hi ha arribat, ni qui són les quatre persones que la visiten per defensar a ultrança
la seva relació amb ells i la personalitat que se suposa que ha de recuperar.

LA MEMÒRIA HISTÒRICA
Amb Flechas del ángel del olvido, l'autor el que pretén és reivindicar la memòria històrica com a mètode
de reflexió, i també exposar la possibilitat de reconstruir un passat a mida sobre el qual recrear tota una
vida amb noves il.lusions i identitats. La lògica enganyosa de la memòria és tan pròxima a la de la
fantasia que sovint les barregem, a pesar d'investir-los d'una certesa sense cap rastre d'incertesa. La
seva funció, segons Sanchis Sinisterra, és "evitar l'abisme d'una identitat massa fragmentada".
Sinisterra explica que va escriure l'obra d'una manera força poc habitual en ell, ràpidament i sense
control, i que va tenir la necessitat de veure-la en escena immediatament. Per això ha agafat ell mateix
les regnes de la direcció. Només ell podia conèixer de primera mà el mecanisme de rellotgeria que va
transformant certeses en dubtes i viceversa. La confusió i la fragmentació de la informació potser també
té a veure amb l'elecció del repartiment, compost per tres catalans (Marta Domingo, Marc García Coté i
Montse Esteve), un argentí (Hernán Zavala) i dues madrilenyes (Marta Poveda i Velilla Valbuena).
Més enllà de l'anècdota argumental o el pensament inicial, el text també conté una lectura social que
afirma que la nostra societat tendeix a valorar molt més el futur que el passat. El que és immediat, la
recompensa instantània, sol tenir més valor que el record i l'aprenentatge dels errors passats.
Flechas del ángel del olvido forma part d'una trilogia centrada en els problemes de la ment humana. Els
altres dos títols són La máquina de abrazar, que té per tema principal l'autisme, i un més, encara per
escriure.
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Sanchis Sinisterra, envoltat de l'equip d'actors de Flechas del ángel del olvido.
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