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Emmirallats

Francesc Massip

'Forasters', de Sergi Belbel. Intèrprets: Anna Lizaran, Jordi Banacolocha, Francesc Lucchetti, Ivan Labanda, Sara
Rosa, Patricia Arredondo, Pau Poch, Andrés Herrera, Jordi Martínez. Escenografia: Estel Cristià-Max Glaenzel.
Direcció: S. Belbel. TNC, 16 setembre.

Tot ja ha estat dit -deia Gide-, però la humanitat té molt mala memòria: sempre cal explicar-ho de nou.
Belbel, en el que fins a avui és la seva obra més ambiciosa, extensa i complexa de les 21 que porta
escrites, no conta res de nou, però s'atreveix a resseguir amb un traç de gruix els perfils de la tragèdia,
ni que sigui encotillada en la fórmula del melodrama. Són invariants de la dramatúrgia belbeliana el
tema del temps i del seu pas, dels creuaments i col·lisions entre distintes temporalitats convocades en el
present escènic, aspectes que configuren una exploració dels límits de la teatralitat per forçar-los. O el
tema dels vincles familiars, generalment feixucs, que a Forasters adquireix una dimensió densa, fins a
fregar el col·lapse, presentant-nos una mena de família Monster que aquí seria família Càncer. Tot el
podrimener de la civilització europea es xifra en la malaltia terminal que devora el clan, veritable
precipitador de la peça més que no pas l'assumpte col·lateral i publicitari (Fòrum obliga) de la
immigració.

També hi ha les invariants d'escenificació: escenaris mòbils i escenografies àgils a la manera de
l'impecable Dissabte, diumenge, dilluns -i De Filippo ressona pels quatre cantons a Forasters-,
mecanismes dramàtics basats en la repetició amb mínimes però significatives variacions de matís, els
jocs espacials o les rimes internes en una cabalística escènica de fulgents sinergies. Tot està
mil·limètricament calculat, des de la il·luminació a l'inquietant fons sonor, per fer moure l'endimoniat
engranatge teatral al ritme precís. Tanmateix, el text acusa certes deficiències de tempo en l'estructura i
de consistència en els diàlegs. Després d'una primera part vertiginosa que et manté en tensió, en
segueix una segona que, un cop reconegut el mecanisme i desxifrada la intricada armadura, perd
pistonada i s'esmuny cap a la reiteració gratuïta i l'expressió més usada.

L'equip actoral fa una feina titànica i gustosa. Tots doblen personatge d'acord amb el vaivé dels dos
moments de l'acció (anys 1960 i anys 2000), en una superposició de vegades tramposa i plena de
dificultat. Cal començar per la colossal Anna Lizaran, que combina amb prodigiosa fluïdesa els seus dos
registres aparentment antagònics i en el fons tan fatalment propers: d'una banda la mare freda,
obstinada i implacable, d'una altra la filla rebel, ambdues acorralades al llit de mort. Només la seva
interpretació justifica acudir de pet a Forasters, en què, a més, gaudiran amb la duplicitat pare/fill i
viceversa de Jordi Banacolocha i Francesc Lucchetti i amb la vibrant energia de Sara Rosa i Ivan
Labanda. L'espectacle culmina amb el verí dels miralls, uns espills que tanquen l'escenari per mostrar
els espectadors ben reflectits en el cor del relat. Una cloenda esplendorosa que corrobora l'aforisme de
Borges sobre la repugnància envers els miralls i la paternitat: ambdues coses tenen la perversitat de
reproduir les persones fins a la nàusea. I Forasters posa de manifest la infinita capacitat de fer-se mal
que caracteritza el gènere humà, una pràctica abominable que es repeteix inexorablement generació
rere generació. Potser s'hi emocionin, potser es neguitegin, potser s'hi ensopeixin, però sens dubte s'hi
trobaran emmirallats.
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L´àgil escenografia de Frasters potencia els jocs espacials de l´obra
Cristina Calderer
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