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'FORASTERS', l'obra més ambiciosa de Sergi Belbel 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTOR: Sergi Belbel
INTÈRPRETS: Anna Lizaran, Jordi Banacolocha, Francesc Lucchetti, Sara Rosa
TEATRE: Sala Petita (TNC)
ESTRENA: 16 de setembre

Obra major, compromesa, la més ambiciosa de les 21 estrenades per Sergi Belbel. Forasters se centra
en dos dels temes predilectes d'aquest autor: el pas del temps i les relacions familiars. L'obra, que
transcorre entre les parets d'un pis de la burgesia, explica la història d'una mateixa família en dos
moments del temps: els anys 60 del segle XX i l'actualitat. I circula al voltant de dues situacions que es
repeteixen en les dues èpoques: la mort de càncer d'un dels membres d'aquesta família i l'arribada al
pis de dalt d'uns nous veïns. Als anys 60 aquests són emigrants andalusos i avui, àrabs.

Belbel, també director de l'obra, parla de les relacions familiars, del rebuig a les altres cultures, dels
prejudicis i, sobretot, de la por a allò desconegut. Ho fa mitjançant un llenguatge viu i concret,
descaradament escorat cap al melodrama pur, i a través d'una arriscada estructura dramàtica en què les
dues èpoques s'encreuen una vegada i una altra, formant un puzle que només es completarà al final de
la funció. En aquesta forma de narrar la història hi ha habilitat i trampa.

Per un altre costat cada actor principal encarna dos personatges units per llaços familiars i separats per
40 anys d'història: mare-filla (Anna Lizaran), avi-pare (Jordi Banacolocha), pare-fill (Francesc
Lucchetti), filla-néta (Sara Rosa).

Forasters és un text dur, agre, malhumorat, que només al final sembla obrir una porta a l'esperança.
Sense gaires miraments Belbel diu que els dolents de la pel.lícula som nosaltres, que ens tanquem a la
integració i a l'afecte. És, possiblement, l'obra en què apareix més vegades la paraula odi, sempre
escopida amb rancor, un text ple de violència interior, a vegades una mica reiterativa, que exhibeix
personatges derrotats. Després d'una primera part molt ben travada, sense caps per lligar, en la segona
l'autor fa explotar la història, els crits s'apoderen de la situació i l'obra sembla reviure els més solemnes
moments del més melodramàtic Tennessee Williams. Però està dempeus, amb la seva moralina
inclosa, proposant finalment un discurs políticament correcte sobre la convivència i la tolerància.

Forasters compta amb una interpretació globalment encomiable i arriscada, amb una Lizaran que per si
sola ja justificaria veure l'obra. En el seu doble paper de mare i filla exhibeix registres i matisos de
grandíssima actriu, entranyable i odiosa, segons el moment. La seva mort en escena és d'una emoció i
saviesa magistrals. Banacolocha i Lucchetti són dos puntals d'una representació ben il.luminada, amb
una eficaç escenografia (Cristià- Glaenzel), una magnífica i inquietant banda sonora (Albert
Guinovart) i un joc de miralls en l'escena final esplendorós. Ivan Labanda, Patricia Arredondo, Jordi
Martínez i Andrés Herrera defensen bé els seus personatges. 

Sergi BELBEL
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