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‘Forasters’ fa una mirada a la immigració a través del drama d’una família burgesa

Sergi Belbel reflexiona sobre
la immigració a ‘Forasters’
Després de quatre anys, el dramaturg català torna a
escriure una obra per encàrrec del Fòrum i del TNC

Jaume Pi
BARCELONA

Fill d’immigrants de
l’onada dels seixanta,

Belbel va escriure
‘Forasters’ basant-se
en part en la pròpia

experiència

U
n conflicte
social com
la immi-
gració és el

fil conductor d’a-
quest “melodrama
en dos temps”, es-
crit i dirigit per
Sergi Belbel, sobre
les relacions famili-
ars i el pas del
temps.

“He explorat molt dins meu
per fer aquesta obra, fins al
punt de fer-me mal”. El ter-
rassenc Sergi Belbel ha abocat
molt dels seus sentiments i
records personals en la seva
darrera creació, Forasters, un
encàrrec conjunt del Fòrum i
el Teatre Nacional que serveix
per inaugurar la temporada
de l’espai barceloní. Després
de quatre anys de deixar de
banda la seva faceta d’autor
per dedicar-se plenament a la
direcció, “el dramaturg català
amb més projecció internaci-
onal” –segons Domènec Rei-
xach– presenta ara al públic
de Barcelona una reflexió
personal sobre una temàtica
social de constant actualitat:
la immigració.

Malgrat això, Belbel s’entes-
ta a desmentir aquesta defini-
ció. L’autor prefereix parlar
d’una reflexió sobre “l’altre, la
por envers el diferent i la ne-

cessitat de posar-se en el lloc
de l’altre”. Fill d’immigrants
de l’onada dels seixanta, Bel-
bel descriu a Forasters bona
part del “xoc cultural” que
s’ha produït en aquest país els
últims quaranta anys. No obs-
tant, el director ha situat l’ac-

ció en una ciutat europea in-
nominada, encara que ha re-
conegut que l’espectador hi
veurà de seguida Barcelona, i
ho ha fet en dos temps dife-
rents, a la dècada dels seixanta
del segle XX i a la primera del
segle XXI.

Els protagonistes són una
família burgesa que es troba
en la mateixa situació trau-
màtica (un càncer) en les dues
èpoques. A això s’hi afegeix
l’arribada de veïns descone-
guts al pis de dalt provinents
d’una cultura més propera, en
el primer cas, i d’un altre
continent, en l’època actual.

Belbel, que va escriure l’o-
bra en quinze dies, va expli-

car en la presentació d’ahir
que el seu text és un melo-
drama “familiar”, un gènere
que, segons va declarar, li
agrada molt; alhora que va
aclarir que “té un to realista,
però d’un realisme estilitzat”.
Amb una estructura comple-
xa, en la qual els personatges
estan desdoblats en les dues
èpoques, Forasters compta al
repartiment amb Anna Liza-
ran, Jordi Banacolocha, Fran-
cesc Lucchetti, Ivan Labanda,
Sara Rosa i Patrícia Arredon-
do.
........................................................
‘Forasters’
● TNC. Sala Petita
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‘El fantàstic Francis Hardy’

Tres a la
carretera

Juan Carlos Olivares

‘El fantàstic Francis Hardy’, de Brian
Friel. Traducció: Ernest Riera. Direcció:

Xicu Masó. Escenografia i vestuari: Lluc
Castells. Il·luminació: Xavi Clot. Intèrprets:

Andreu Benito, Míriam Alemany, Xicu
Masó. Barcelona, Fòrum Ciutat, Teatre

Romea, 8 de setembre.

Tres personatges i quatre monòlegs per construir
la petita història d’un guaridor de cossos i ànimes
(Francis Hardy), la seva amant (Grace) i el seu re-
presentant artístic (Teddy). Les geografies i els to-
pònims celtes d’Escòcia, Gal·les i Irlanda serviran de
guia perquè el primer personatge expliqui la seva
angoixa metafísica, el segon el seu melodrama fu-
lletonesc i el tercer el seu relat nostàlgic. Els uneix
la tràgica fascinació pel misteri, el reencontre im-
possible amb l’instant del miracle. Una única his-
tòria explicada com un joc de miralls de vivències
enfrontades.

Tres vides fracassades per perseguir sense treva
una fe tan terrenal i humana com fugissera. El
guaridor borratxo i inventor de biografies no és un
sant bebedor amb una profunda crisi de fe. Francis
Hardy és un home que necessita creure que existeix
l’imaginari sobrenatural que s’ha construït, pateix
per no ajustar-se al mite que s’ha inventat. Un ésser
enfonsat per la seva incapacitat d’invocar cada nit a
l’escenari la ficció de la seva vida i el seu personatge.

Una angoixa compartida pels altres dos éssers que el
segueixen per aquesta via dolorosa, enganxats a
l’espera del miracle de la mentida com una droga.
Xicu Masó proposa una visió costumista del text,
sense que el reflex de l’extraordinari s’apoderi mai
de la posada en escena.

Una opció clara –com un dibuix d’Hergé– que
deixa en evidència l’exagerat drama de la dona
–continguda Míriam Alemany, una mica artificial
en el dolor extrem– i enterboleix en grisos l’auto-
biografia imaginada de F.H., un Andreu Benito en
excés preocupat per no aparèixer i actuar com un
il·luminat. El millor fragment se l’adjudica Xicu
Masó. El seu Teddy de seguida capta la simpatia del
públic. La seva versió de la història és la d’un es-
pectador privilegiat, com un fan que recorda els
seus anys d’inexplicable ceguesa amb serena nos-
tàlgia. Un personatge-paradoxa tan entranyable
com l’agent artístic creat per Woody Allen a
Broadway Danny Rose, un altre empresari sentimental
del fracàs.
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‘Cova
Cortázar’, la
dramatització
de tres contes
de l’escriptor
argentí

Aina Mercader
BARCELONA

C
oincidint amb
l’any internacio-
nal Julio Cortá-
zar, l’escenari del
Brossa Espai Escè-

nic acollirà fins al 17 d’octu-
bre tres contes dramatitzats
extrets dels llibres Rayuela i
Bestiario de l’escriptor argentí.

L’espectacle Cova Cortázar,
dirigit per Eva Hibernia, pre-
senta a través dels personatges
femenins “l’univers de la neu-
rosi contemporània” on les
dones busquen sobreviure
sense deixar de ser elles ma-
teixes, però en un entorn
hostil que els demana que si-
guin perfectes. Hibernia ha
destacat el “sabor de la mort”
que destil·len els contes, però
ha matisat que es tracta d’un
traspàs que consisteix a acos-
tar-se a la part més obscura
d’un mateix. Les històries dels
personatges de les tres obres
“intimistes” es desenvolupen
en un cafè, un espai que apa-
reix sovint en les narracions
de l’escriptor.

Cortázar, però, només va fer
tres obres de teatre, i és molt
més conegut i prolífic en el
terreny de la narració. Tal com
ha explicat Karel Mena, en-
carregada de la dramatúrgia
de l’espectacle, “hem triat
contes de Cortázar que tenen
com a denominador comú l’ús
de la primera persona, idònia
pel teatre”. Per la seva banda,
Hibernia ha remarcat “la im-
portància decisiva” del públic,
que funciona com un actor
més però sense guió.


