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L'any de Sergi Belbel 

El dramaturg català més representat enllesteix el salt al cine i prepara una altra obra

JORDI SUBIRANA. BARCELONA

Des de fa més d'una dècada, Sergi Belbel encadena un projecte teatral rere l'altre, i aquest 2004 no
serà cap excepció en la trajectòria de l'autor i director de Terrassa. Belbel, de qui el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) recupera ara el muntatge Dissabte, diumenge i dilluns, està acabant el guió de la seva
primera pel.lícula i al setembre estrenarà un text teatral.

Belbel és una persona modesta. No li agrada parlar dels seus nombrosos èxits professionals i quan se li
inquireix per les seves estrenes internacionals no evita la pregunta però tampoc s'hi estén. Per aquesta
raó convé recordar que Belbel és un dels autors i directors més importants del teatre català actual. Ha
escrit 20 textos i ha dirigit 30 espectacles i, el que és més important, és el dramaturg català actual més
representat.

Gairebé tota l'obra dramàtica de Belbel s'ha traduït a diversos idiomes; dels seus textos, Després de la
pluja és el que ha tingut més èxit. "Es va estrenar l'any 1993, i des d'aleshores s'ha vist en uns 30
països i se n'han fet unes 50 produccions", comenta. Només a Alemanya s'ha representat 15
vegades, i actualment s'escenifica a Croàcia. "No sé per què aquesta obra ha tingut més èxit que
altres --diu--. Potser és perquè tracta de la prohibició de fumar".

A Belbel tampoc li falten ofertes per treballar a l'estranger com a director, però fins ara ha dit que no a
gairebé totes. "Tinc dos fills petits i dirigir en un altre país significa ser fora tres mesos". Un altre
dels motius pels quals Belbel no es prodiga a sortir és perquè a Barcelona no li falta feina. Després de
passar pel TNC, Belbel portarà al Romea Teatre sense animals, un text de Jean-Michel Ribes que el
director defineix com "un mosaic sobre les relacions afectives". L'obra, que s'estrenarà el 13 de
març, estarà interpretada per Mercè Arànega, Marta Marco, Francesc Albiol, Jordi Díaz i Jordi
Boixaderas.

Juntament amb Jordi Galceran i Lluís Arcarazo prepara el guió de la pel.lícula Dictado. Explica que és
una història de terror psicològic, "una reflexió sobre el sentiment de culpa", que segurament es
rodarà a finals del 2004. Serà l'opera prima de Belbel, un apassionat de Hitchcock que arriba al setè art
després d'haver sentit molts cops en boca de companys que els seus muntatges són cinematogràfics.
Sobre la seva nova obra comenta que és una coproducció del Fòrum i el TNC. Es representarà al mes
de setembre, dirigida per ell, amb un repartiment encapçalat per Anna Lizaran. A Forasters, un
acostament a la immigració, Belbel narra de quina manera influeix l'arribada de dos grups de forasters a
la mateixa família en dues èpoques diferents. No concreta de quina classe de forasters es tracta, ni el
lloc on transcorre la història --"per no caure en localismes", avança--, però reconeix que l'acció es pot
relacionar amb les últimes onades migratòries arribades a Catalunya.

Al marge dels seus treballs artístics, Belbel també és membre del consell que assessora Domènec
Reixach, director del TNC. Belbel està en desacord amb els que diuen que al TNC no es representen
prou obres catalanes. "N'hi ha prou veient les programacions", diu. Encara que dóna la raó a
l'escriptor Jordi Coca quan diu que el TNC ha de recuperar textos d'escriptors de postguerra, Espriu i
Palau i Fabre. "Són noms dels quals es parla cada any. S'acabaran fent".
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Belbel no comparteix el punt de vista del PSC, que vol reorientar la línia dels teatres públics barcelonins
programant obres clàssiques al TNC i autors contemporanis al Lliure. "Si s'imposés aquest criteri no
estaríem parlant de dos teatres sinó del mateix". Belbel és partidari de la presència de dues sales
públiques en sana competència.
L'autor alaba el paper de les sales alternatives, en què ell mateix va iniciar la seva carrera. "Són
decisives per difondre el teatre contemporani, i és el lloc ideal perquè autors o directors
experimentin", sosté Belbel, que és de l'opinió que les administracions han de "protegir" més aquests
espais.

DANNY CAMINAL. L'autor i director català Sergi Belbel, ahir al matí al despatx del seu estudi, a Barcelona.
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