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życzą Państwu udanego wieczoru 
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SERGI BELBEL urodzil się w roku 
1963, wychował w Terrasa, mieś
cie położonym kilka kilometrów 
od Barcelony, stolicy regionu 
katalońskiego. 
Od lat trzydziestych mijającego 

wieku, nawet podczas rządów ge
nerała Franco, Katalonia - a z nią i 
jej teatr - cieszyła się sporą nieza
leżnością. Jego podstawową funk
cją było i jest pielęgnowanie ję
zyka, zasadniczego elementu toż
samości Katalończyków.W samej 

Barcelonie działa co prawda tylko jeden zawodowy zespół teatral
ny, El Globus, ale za to przynajmniej dwadzieścia grup ama
torskich. To pozostałość bardzo silnej tradycji takiego teatru, 
sięgającej końca ubiegłego wieku. Wszystkie one jednak otrzy
lllLiją spore wsparcie finansowe od instytucji rządowych, zaś 
głównym celem, mieszczącego się w historycznym Teatre 
Romea, Centre Dramatic de la Generalitat de Catalunya jest przy
wrócenie publiczności klasyków języka katalońskiego oraz 
wspieranie i promowanie autorów młodych. W roku 1976 powstal 
w Barcelonie Teatre Lliure, który niebawem stał się najbardziej 
prestiżowym zespołem katalońskim . W jego repertuarze są dzieła 
żelaznego światowego repertuaru dramatycznego, utwory 
klasyków katalońskich a także najmłodszych autorów współczes
nych. Związany jest z nim Jose Sanchis Sinisterra, dramatopisarz 
i pedagog, twórca Teatra Fronterizo, który obok rutynowej 
działalności prowadzi również warsztaty dramaturgiczne, stano
wiące prawdziwą kopalnię nowych talentów. Nie bez znaczenia 

dla dzisiejszych sukcesów dramatopisarskich i teatralnych 
Katalonii jest też bliskość Francji i kontakty z najsłynniejszymi 
światowymi twórcami teatralnymi. Dzięki wszystkim tym czyn
nikom ostatnie dwudziestolecie to okres jej dominacji - rolę 
teatralnego centrum Hiszpanii pełni dziś Barcelona a nie Madryt, 
a w ośmiomilionowej Katalonii sprzedaje się dziś ponad dwa mi
liony biletów teatralnych. 
Katalończyk Sergi Belbel studiował filologię francuską i już na uni
wersytecie założył swą grupę teatralną, Aula de Teatre. Czas jego 
studiów to był znakomity okres dla katalońskiego teatru: pow
stawały nowe sceny, pojawiali się nowi reżyserzy, przybywało 

publiczności i zmieniało się nastawienie do dramatopisarzy. 
W poprzednim dwudziestoleciu byli oni traktowani w Hiszpanii 
pogardliwie. Ktoś, kto nie prowadził teatru improwizowanego, 
plastycznego czy grupowego uchodził za relikt przeszłości. 

Dopiero około roku 1980, wraz z pojawieniem się profesjonalnych 
ośrodków kształcących dramatopisarzy i dramaturgów sytuacja 
zaczęła się zmieniać. Ci, którzy jak Belbel, mieli wówczas po 
dwadzieścia i kilka lat, skupieni wokół Institut del Teatre i Teatre 
Romea, wychowankowie warsztatów Sanchisa Sinisterry w Teatra 
Fronterizo, których pierwsze próby prezentowano w powstałej tam 
Sala Beckett, energicznie wkraczali w świat teatru. 
Sergi Belbel zadebiutował w roku 1986 sztuką Ca/eidoscopios 
y taras de hoy, za którą zdobył prestiżową nagrodę im. Bradom ina. 
Zaczął ją pisać po hiszpańsku , skończył zaś po katalońsku, ale po 
raz pierwszy prezentowano ją na scenie w języku hiszpańskim, na 
festiwalu w Asturii. Jego pierwsze sztuki - Mini.mal Show (wspól
autorstwa Miguela Górniza) E/sa Schneider, Talem, En companyia 
dfabisme, wszystkie z końca lat osiemdziesiątych i przełomu 
dziewięćdziesiątych - są nienajgorsze wprawdzie, lecz w po-

równaniu z następnymi to tylko wprawki, zabawy formalne. 
Prawdziwą dojrzałość osiągnął dopiero zbliżywszy się do trzydziest
ki, w cieszących się zasłużonym uznaniem: Caricfes (1992) i Po 
deszczu (1993). Pisał je eksperymentując: zaczynał pisać po 
omacku, strukturę tworzył z marszu. Po deszczu napisał wychodząc 
od przestrzeni. Miał taras na dachu i urzędników wychodzących tam 
na papierosa. Zaczął pisać, nie wiedząc, co wydarzy się dalej. Z cza
sem uczynił ten sposób swoją metodą. Co prawda już za Po deszczu 
otrzymał we Francji nagrodę im. Moliera, a grano ją i w Kopenhadze 
i w Londynie, a ostatnio w Stanach Zjednoczonych, ale pełnię uzna
nia i coraz większe zainteresowanie przyniosły mu dzieła ostatnie: 
Sóc /fet/ja (1997), Morir (1998) i La sang (1999) 
Równocześnie z twórczością dramatopisarską Sergi Bel bel zajmuje się 
również reżyserią. Już ze swoim uniwersyteckim zespołem pracował 
nad dziełami rówieśników, potem wielokrotnie inscenizował je w Sala 
Beckett. Teraz reżyseruje na wielu scenach Katalonii, i to zarówno 
dzieła swoich przyjaciół (Jose Sanchis Sinisterra, Josep Maria Benet 
i Jornet), jak i hiszpańskich klasyków (Calderon) czy też najnowsze 
utwory repertuaru światowego (m.in. Mamet i Koltes). 
Jest również tłumaczem - jako dwudziestolatek przetłumaczył Fedrę 
Racine'a - oraz scenarzystą filmowym (zaadaptował dla filmu włas
ną, opartą na pomyśle Artura Schnitzlera z Korowodu komedię 
Caricies) i telewizyjnym. Był doradcą i dramaturgiem w Teatre Ro
mea i członkiem rady artystycznej Centro Dramatico Nacional. 
Wszechstronne wykształcenie teatralne, warsztaty dramatopisarskie, 
doświadczenia telewizyjne i filmowe pozwalające opanować techni
ki realistyczne i doskonalić rzemiosło, a także nieustanne kontakty 
z żywym teatrem - przyznaje się do stałych wypadów na festiwal 
w Awinionie - to podstawy olbrzymiego, przynajmniej na skalę 

europejską, sukcesu Sergiego Belbela. 



Te niedawne zaćmienia słońca i księżyca nie wróżą nam nic dobrego. Nauka może je sobie wyjaśniać, jak chce, ale takie 
zakłócenia wstrząsają biegiem spraw natury Miłość ostyga. przyjaźnie się rozpadają. brat powstaje przeciw bratu. 
Po miastach rozruchy, po wsiach zatargi , w pałacach zdrada, rwą się nawet więzy pomiędzy synem a ojcem. 
William Shakespeare. Król Lear. przekład Stanisław Barańczak: Poznań 1991 



,---------111 ----------111 -Ili 111 ""-~"'~iłii~:t -----111' ::: ~!""j:~~.!-o..-~i-""-1 ------
111 L~
Ili 

111,~~~~~"~;i;i~~~ii~ 111y 
Ili 
Ili 
Ili 
Ili 
Ili 
Ili 
Ili 111 

~ 
-o 
t
L.JJ' 

o: 
::::.:::: 
Cf) 

UJ 

z 
UJ 
__J 

<( 

o... 


