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UN DRAMATURG D’ÈXIT

El dramaturg i actor francès Sébas-
tien Thiéry no va tenir inconveni-
ent d’aparèixer a pèl a la gala dels 
premis Molière per posar en evi-
dència la delicada situació dels au-
tors, que no tenen dret a atur per-
què són artistes. «Per sort, jo no em 
puc queixar. Les meves obres es 
van estrenant i es venen a altres 
països. Allò va ser una broma. Era 
per posar sobre la taula un proble-
ma real que afecta altres escrip-
tors», va explicar ahir a Barcelona 
poc abans de l’estrena de la seva 
comèdia Caiguts del cel al Condal. 
Jordi Bosch i Emma Vilarasau, pa-
rella en la vida real, encarnen el 
matrimoni protagonista de l’obra, 
que dirigeix Sergi Belbel. El repar-
timent el completen Anna Barra-
china i Carles Martínez.
 «L’obra mostra com els diners, 
quan et cauen del cel, et transfor-
men», comenta Thiéry que avui tor-
nava a París, on interpreta Momo, la 
seva última comèdia. «M’encanta 

interpretar les meves obres, però no 
dirigir-les. Prefereixo comptar amb 
el punt de vista d’un altre, crec que 
el resultat és millor», comenta.
 Les seves peces solen introduir 
un fet inexplicable per desencade-
nar l’acció. «Sempre parteixo d’una 
situació absurda i impossible per 
fer aflorar la veritat». A Caiguts del cel, 
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Els diners perverteixen
Sébastien Thiéry, autor francés, incideix en la comèdia ‘Caiguts del 
cel’ en les diferències «cada vegada més grans» entre rics i pobres

cies cada vegada més grans en-
tre rics i pobres», diu Thiéry, que 
retrata tant les debilitats huma-
nes com les deficiències de la soci-
etat actual. 
 Els diners ja apareixien en la se-
va primera peça, Cochon d’Inde, on 
un home anava al banc a treure di-
ners i s’hi quedava atrapat. I a so-
bre li recriminaven que n’hagués 
acumulat tants. Era molt kafkia-
na. «Els diners són la sang del pe-
titburgès», diu Thiéry. «Els diners 
són com una malaltia. Com més 
en tens més et canvien i més t’allu-
nyen dels principis d’esquerres. Et 
perverteixen». 
 L’autor ha venut els drets de du-
es de les seves obres que es conver-
tiran en pel·lícula. Però a ell el setè 
art no sembla que li interessi gaire. 
«En el cine has de convèncer mol-
ta gent per tirar un projecte enda-
vant. En el teatre només em cal po-
der comptar amb un actor i  un di-
rector per muntar una obra. A més, 
tinc més llibertat sobre les taules», 
afirma. H

Thiéry mostra una parella normal  
–ell és anestesista i ella és directo-
ra de guarderia–. La seva tranquil-
la existència es veu alterada per la 
inexplicable aparició de bitllets al 
seu apartament. Mentre ell només 
pensa a com disfrutar de l’inespe-
rat regal, a ella la inquieta la situa-
ció. «L’obra incideix en les diferèn-

L’obra, amb  
Emma Vilarasau  
i Jordi Bosch,  
es va estrenar 
ahir al Condal

33 Humor crític 8 L’actor Sébastien Thiery autor de ‘Caiguts del cel’, fotografiat ahir a Barcelona.

JOAN PUIGLa sala Atrium 
s’obre a altres 
cultures
3Celebra 5 anys amb èxits passats 
i l’obertura a artistes estrangers 
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E
n només cinc anys, la sala 
Atrium, que capitaneja 
Raimon Molins amb Mire-
ia Trias i Patrícia Mendoza, 

ha aconseguit fer-se un forat relle-
vant a la cartellera barcelonina. Per 
celebrar el seu primer lustre, el tea-
tre de l’Eixample rescatarà significa-
tives peces d’anteriors temporades 
(com els èxits Himmelweg i el Hamlet 
versionat per Molins i Marc Chor-
net), i estrenarà produccions repre-

sentatives de per on volen que vagin 
les coses en el futur. La vocació inter-
nacional, amb l’obertura a noves cul-
tures i el mestissatge de creadors i ac-
tors, és el principal repte, afirma Mo-
lins, que programarà per primera 
vegada una producció estrangera 
(amb subtítols): la noruega Oda, de 
Dag Norgaard, monòleg dirigit per 
Ferran Audí i interpretat per Eva 
Eklöf. 
 El director txec Pavel Bsonek diri-
girà Alba Florejachs i Sergi Torreci-
llas a La nit d’Helver, una obra d’Inq-
mar Villqist que es va representar al 

Grec en una versió de la companyia 
de Sarajevo Kamerni Teatar 55. La 
finlandesa Saara Turunen comple-
tarà la presència forana. En el seu de-
but a Catalunya, dirigirà el col·lectiu 
La Peleona en una adaptació del seu 
text Broker heart story. 

VIRGINIA WOOLF / La temporada s’ini-
cia el 21 de setembre amb el rescat 
d’El desvetllament d’una papallona noc-
turna (fins a l’11 d’octubre), un mo-
nòleg sorgit del Cicle Atrium Lab 
2014 amb dramatúrgia i direcció 

d’Eles Alavedra i inter-
pretació d’Anna Sabaté. 
L’obra enllaça fragments 
de textos de Virginia Wo-
olf (Les ones, Orlando, La se-
nyora Dalloway...) que plan-
tegen una reflexió «molt 
actual sobre la responsa-
bilitat de cada un en la so-
cietat i sobre el paper de 
l’artista», resumeixen el 
director i l’actriu. «L’auto-
ra s’esforça a mantenir-se 
honesta en l’ofici d’escrip-
tora i es qüestiona sobre 
la responsabilitat que ha 
d’assumir respecte a qües-
tions socials i polítiques», 
afegeixen. 

 Del 14 d’octubre al 8 de novembre 
la sala rescatarà Himmelweg, un dels 
grans èxits de Juan Mayorga, sota la 
direcció de Molins,  i del 22 de desem-
bre al 17 de gener, Hamlet. El 26 de 
gener celebrarà el cinquè aniversari 
amb una revisió del muntatge que va 
inaugurar el teatre: Huis Clos, de Jean-
Paul Sartre, adaptada per Jordi Prat i 
Coll. Al març, Molins estrenarà una 
nova producció de Sala Atrium al vol-
tant del món virtual i la intel·ligència 
artificial. Els concerts d’Atrium En-
semble, el cicle DespertaLab i Atri-
um Petits completaran l’oferta. H

NOVA TEMPORADA TEATRAL

33 La noruega Eva Eklöf Morkeset, a ‘Oda’.
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