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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

Fill d'immigrants de l'onada dels seixanta, Belbel va escriure 'Forasters' basant-se en part en la
pròpia experiència

Un conflicte social com la immigració és el fil conductor d'aquest "melodrama en dos temps",
escrit i dirigit per Sergi Belbel, sobre les relacions familiars i el pas del temps.

'Forasters' 
TNC. Sala Petita
Del 16/09 al 14/11

"He explorat molt dins meu per fer aquesta obra, fins al punt de fer-me mal". El terrassenc 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 internacional" -segons Domènec Reixach- presenta
ara al públic de Barcelona una reflexió personal sobre una temàtica social de constant actualitat: la
immigració.

Malgrat això, Belbel s'entesta a desmentir aquesta definició. L'autor prefereix parlar d'una reflexió sobre
"l'altre, la por envers el diferent i la necessitat de posar-se en el lloc de l'altre". Fill d'immigrants de
l'onada dels seixanta, Belbel descriu a Forasters bona part del "xoc cultural" que s'ha produït en aquest
país els últims quaranta anys. No obstant, el director ha situat l'acció en una ciutat europea innominada,
encara que ha reconegut que l'espectador hi veurà de seguida Barcelona, i ho ha fet en dos temps
diferents, 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 traumàtica (un càncer) en
les dues èpoques. A això s'hi afegeix l'arribada de veïns desconeguts 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'obra en quinze dies, va explicar en la presentació d'ahir que el seu text és un
melodrama "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 complexa, en la qual els personatges estan
desdoblats en les dues èpoques, Forasters compta al repartiment amb Anna Lizaran, Jordi
Banacolocha, Francesc Lucchetti, Ivan Labanda, Sara Rosa i Patrícia Arredondo. 
Forasters fa una mirada a la immigració a través del
drama d´una família burgesa
Cristina Calderer
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