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REPORTATGE Per Carme Puche.
Fotos: Diego Muñoz.

Una imitació de la vida
FORASTERSFORASTERS
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El melodrama va triomfar al teatre al llarg
del segle XIX, i a mitjan XX va adquirir noves
formes a través del cinema. Amb l’artifici ne-
cessari per acostar-se a l’espectador sense
intermediaris, aquest gènere, sovint menys-
preat, va trobar magnífics aliats en directors
com Douglas Sirk o Ingmar Bergman. Per a
Sergi Belbel s’ha convertit en el vehicle que
li ha permès arribar a Forasters, l’últim text
que aquest excepcional dramaturg ens ofe-
reix sota el paraigua del programa “Teatres
d’Europa: mirall de poblacions refugiades”
de la Convenció Teatral Europea. Emmarcat

dins del Fòrum Barcelona 2004, el títol de
l’obra ens suggereix un espectacle basat en
una problemàtica social d’actualitat cons-
tant. Però l’aposta de Belbel és molt dife-
rent: No volia fer una obra sobre la im-
migració, de cap manera, és un tema
massa bèstia per tractar-lo així. Volia
explicar que en les relacions familiars,
a vegades, qui més a prop tens és amb
qui més et costa comunicar-te i, justa-
ment, el que et queda més lluny s’en-
trecreua pel mig i acabes obrin-t’hi
abans que a la teva família.

LA DURA REALITAT
Una família als anys seixanta i la
mateixa a principis del segle XXI.
La mare té càncer i la filla tam-
bé en tindrà. En un ambient tan-
cat on les parets fan olor a ran-
cor, cada generació tindrà per
veïns uns immigrants: primer,
d’una altra cultura i, després,
d’un altre continent. Aquesta
complexa estructura temporal

➤ Després de quatre anys dedicat exclu-
sivament a la direcció, fent un aprenentat-
ge autoral, tal com ell mateix indica, Sergi
Belbel presenta el seu últim text, Foras-
ters, un melodrama en dos temps que
converteix el càncer en la dura realitat
d’una família i en la devastadora metàfo-
ra de les relacions que s’hi estableixen.
Una història marcada per la por dels
seus protagonistes i la intrusió dinamita-
dora d’uns estranys capaços d’expressar
els seus sentiments més enllà de les bar-
reres culturals. Hem parlat d’odi, de ran-
cúnia, d’amor i de mort amb aquest dra-
maturg que dirigeix el seu propi text al
Teatre Nacional de Catalunya i que ens
convida a plorar amb la tranquil·litat de
saber que tot el que veurem a escena és
només una imitació de la vida. ❚
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és la que marca el ritme
dramàtic d’un muntatge
que juga a confondre l’es-
pectador amb la presèn-
cia constant d’una malal-
tia inconfusible. Un punt
on Belbel no ha volgut ob-
viar cap detall. Estic fart
de veure pel·liculetes
en què es moren dolça-
ment. Quan has viscut
un procés de càncer, i
qui més qui menys n’ha
viscut algun de prop,
veus que és una mort en vida. La de-
gradació és molt visible, malgrat els
avenços tècnics. Connectava d’alguna
manera amb la relació sentimental que
tenen ells, que està podrida. La família
com a càncer i el càncer com a malal-
tia. En aquesta història no hi ha una cara
amable per a una situació que Belbel coneix
i que és potser el punt més realista de tot el
muntatge. Des del moment que un pa-
rent et diu que té càncer, les coses can-
vien. Fas revisions del que has viscut,

tens necessitat de dir-li coses a l’altre
que no li has dit mai. Llavors li dius, pe-
rò dubtes: i si és la malaltia la que m’ho
ha fet dir? És un tema que no volia trac-
tar de manera dolça, perquè no ho és.

LA PERVERSIÓ 
DEL MELODRAMA
Tot té com un toc pel·liculero, de record
del passat, de dos temps que s’entre-
creuen, de pel·lis dels anys 50. Belbel re-
corda especialment Imitación a la vida (Dou-
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D’esquerra a dreta, Anna Lizaran, Jordi Banacolocha, Pau Poch i Ivan Labanda
en un assaig. Patricia Arredondo, Andrés Herrera, Francesc Luchetti, Jordi

Martínez, Sara Rosa i Marcel Montanyès completen el repartiment.
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Feia quatre anys que esperàvem un text
nou de Sergi Belbel a les cartelleres barce-
lonines i per fi ha arribat. Però, què ha pas-
sat durant aquests quatre anys? Belbel ens
ho explica: La feina de director, no la
puc combinar amb la d’autor, són com
dues nòvies geloses. Tot i això, Forasters
va començar a gestar-se fa més de dos
anys: era la idea adequada en el moment
equivocat. Vaig tenir un forat i li vaig
demanar a un amic que em deixés una
casa al mig de la muntanya. Perquè jo,
sona el telèfon i crac, em bloquejo. Es-
tava allà, amb el mòbil en vibrador i...
no em va sortir res. Una setmana i res.
Vaig pensar, dedica’t a la direcció ràpi-
dament perquè la vena d’autor se t’ha
acabat. Per sort no va ser així. El dia de
l’estrena de Dissabte, diumenge i dilluns va
veure clar com havia de ser Forasters.
Amb el Fòrum les coses encara es van po-
sar més fàcils i ara tenim una altra vegada
l’autor del Temps de Plank dirigint la seva
pròpia obra. Ara, com a director, estic
intentant que l’autor estigui content. Hi
ha unes lluites internes molt bèsties,
perquè quan dirigeixo una obra meva

no tinc tanta seguretat. A mi m’agrada
dirigir textos d’altres perquè em baso
totalment en el que diu l’autor i aquí
veig alguna escena i penso: “Ostres!
T’has passat!” El que passa de veritat a
Forasters és que la pell se’t posa de gallina

i, com el mateix autor assegura, et quedes
sense respirar. Jo sóc molt pudorós i no
vull que notin que ploro, però aquí (als
assaigs) es fan unes plorades... és molt
fort. Tinc l’ajudant de direcció que està
tota l’estona somicant i ja m’ho diu:
“Haurem de repartir kleenex!”.

LA INSEGURETAT DE SER AUTOR

glas Sirk, 1958) i Sonata de otoño (Ingmar
Bergman, 1978), dues de les moltes pel·lícu-
les que ha fet veure als actors abans de co-
mençar els assaigs. No és ben bé que jo
els digués: “Fixeu-vos com ho fan”; però
eren pel·lícules que a mi m’agradaven
molt i vaig pensar que per donar pistes
eren una bona opció. El melodrama ha es-
tat un gènere maltractat que sovint s’ha mirat
amb ulls excessivament realistes, que potser
no han vist la màgia de l’exageració d’algunes
d’aquestes històries. Belbel té clar que el seu

melodrama familiar en dos temps es mou en-
tre la realitat i el joc. Jo els demano realis-
me, però també utilitzo la clau melodra-
màtica, que és una estilització del
realisme, i amb aquesta estilització sóc
molt caparrut, la vull. No hi surten noms
propis, no se sap on passa... sempre in-
tento mantenir una línia que no envaeixi
gaire el terreny de la realitat. Copiar el
que veig no em diverteix, he de perver-
tir-ho d’alguna manera, i el melodrama
és una perversió del realisme. 
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