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Sergi Belbel va descobrir el 
Caiguts del cel de Sébastien 
Thiéry fa un parell d’anys a París 
i des d’aleshores que l’autor 
francès el té fascinat. Un actor 
esdevingut dramaturg a qui es 
compara amb Yasmina Reza, tot 
i que Thiéry va més al gra, sense 

moralista. Ell té molt de 
bulevard francès, estil Eugène 
Labiche. Caiguts del cel arrenca 

L’obra comença amb 100 euros 
que apareixen en una taula.
Que t’apareguin pot ser una 
anècdota. Però quan es 
converteixen en 1.000, en 
38.000, en centenars de mil, 
potser tens un problema. Thiéry 
parla de la cobdícia i la compara 
amb una bola de neu, que cada 
vegada es fa més gran.

QUÈ PASSA AMB... Sergi Belbel

Quines virtuts té la comèdia?
Si aturessis l’obra a la meitat, 
estic segur que si fessis la 
pregunta als espectadors sobre 
si saben com acabarà, tothom 
entrarà en la lògica de la 
comèdia. Però no va per aquí.

Has aconseguit incloure Emma 
Vilarasau en una comèdia.
Ella està encantada, després de 
Fedra, Dies feliços... I no duu el 
pes de l’obra, que està en 
mans de Jordi Bosch.

El seu marit.
És curiós, però feia 
20 anys que no 
feien res plegats. A 
l’obra són marit i 
muller. I em va 
superbé, perquè  
ja tenen la feina 
feta!

Fa molts anys que no estrenes 
una obra teva. Quan?
Tinc un projecte! Volia fer una 
sèrie de televisió i vaig veure 
que també podia ser una obra 

de teatre. Faré les dues 
coses. Ara mateix em 

passa que si no tinc 
una idea que 
m’apassiona, 
prefereixo fer 
encàrrecs.

Potser la gent s’ha 
oblidat del Belbel 
dramaturg?
Potser sí. Sí que hi ha 
actors, productors, 
que em pregunten 
per la meva obra. A 
fora, no. Allà es 
continuen fent les 

meves obres. –A. 
Gomila

‘Caiguts  
del cel’ 

Teatre Condal
A partir del 4 de 

setembre


