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Cultura 

Vista de la serra d’Ensija, on va morir la dona. acn

saldes// Els Mossos han obert 
una investigació per aclarir si 
la mort d’una dona aquest cap 
de setmana a la serra d’Ensi-
ja, a Saldes (Berguedà), va ser 
un homicidi. Segons va infor-
mar ahir ACN, la possible víc-
tima hauria conegut l’home 
que l’acompanyava feia pocs 
temps a través d’internet. La 
dona sembla que estava des-
pullada de cintura cap a dalt, i 
l’home va trigar molt a dema-
nar ajuda. 

Sospites d’homicidi en 
la dona morta a Saldes

successos

barCelona// L’Audiència de 
Barcelona va condemnar ahir 
a dos anys i mig de presó un 
matrimoni de guineans acu-
sats de maltractar el seu fill 
amb càstigs físics continus, 
que incloïen assots amb els ca-
bles de la televisió i marques 
amb un ganivet roent. Les ci-
catrius que tenia el menor van 
ser determinants, malgrat que 
els pares van negar els fets.

condemnats per 
maltractar el seu fill

tribunals

barCelona// L’Ajuntament de 
Barcelona va desactivar ahir al 
migdia l’operatiu específic per 
l’onada de fred que s’havia ac-
tivat dissabte, atesa la pujada 
de temperatures a la ciutat de 
Barcelona. Durant la primera 
nit, 71 persones que dormien 
al carrer van acceptar un allot-
jament municipal. En la sego-
na nit, es va allotjar 81 perso-
nes sense sostre.

Desactivat l’operatiu 
per l’onada de fred

municipal

asCó// El Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN) ha classificat 
de nivell 1 en l’Escala Inter-
nacional de Successos Nucle-
ars (INES) un problema amb 
les maniobres de col·locació 
d’una comporta a Ascó I i II. 
Tot i que els fets no van tenir 
cap impacte greu, es conside-
ra que es va produir “un in-
compliment d’un requisit de 
vigilància”. 

classificat de nivell 1 
un problema a Ascó

energia

‘Huis clos’ (‘A porta tancada’), 
de Jaen-paul Sartre, és el 
muntatge inaugural de la sala 
Atrium i estarà en cartell fins 
al 27 de febrer. Un intel·lectual 
dubitatiu, una lesbiana prole-
tària i una dona jove casada 
amb un vell ric es troben, ja 
morts, en una habitació sense 
sortida. Garcine, l’intel·lectual, 
afusellat pel fet de ser pacifis-
ta, arribarà a la famosa frase 
concloent sartriana: “l’infern 
són els altres”. 

Jean-paul Sartre obre una temporada de collita pròpia

‘Huis clos’, de Sartre.

Seguiran ‘Hamlet o les conse-
qüències de la pietat filial’, de 
Jules laforgue (del 30 de març 
a l’1 de maig), i ‘Jaz’, de Koffi 
Kwahule (del 8 de juny al 3 
de juliol). la temporada serà 
tota de collita pròpia: Atrium 
Ensemble oferirà concerts 
relacionats amb les obres en 
cartell. “per exemple, un con-
cert instrumental sobre la mú-
sica elisabetiana de l’època de 
Shakespeare, el Renaixement i 
el barroc”, avança Molins. 

La sala Atrium té capacitat per a 60 persones. josé colón 

«Atrium és l’amalgama 
de totes les escenes»

teatre » La sala s’inaugura demà amb una obra de Sartre

No és una bona notícia 
que una històrica corretgeria, 
amb tota l’atmosfera del segle 
XIX, tanqui les seves portes. I 
sí que ho és que aquest espai, 
en ple Eixample de Barcelona, 
l’ocupi ara una sala de teatre, 
Atrium. És un espai polivalent 
de petit format que aixecarà el 
teló demà, amb una adaptació 
de Raimon Molins de l’obra 
del filòsof francès Jean-Paul 
Sartre Huis clos.

Impulsat per Raimon Mo-
lins, coordinador general del 
projecte, Mireia Trias, cap de 
producció, i Patricia Mendo-
za, adjunta a la direcció, el nou 
espai es va gestar fa set anys 
(des que es va formar el grup): 
“Buscàvem espais per treba-
llar en tots els nivells de les arts 
escèniques”, explica Raimon 
Molins. “Des de convidar pro-
fessors fins a conciliar el somni 
i la realitat amb un aparell de 
producció propi”.

L’oportunitat del local va ar-
ribar fa tres anys, els que fa que 
estan embolicats amb norma-
tives, arquitectes, paperassa...: 
“És bona època pel que fa a les 
obres, negociar, etcètera, sem-
pre que trobis finançament”, 
diu el director. I les subvenci-
ons i les línies de crèdit han ar-
ribat, fins ara, de mans del Mi-
nisteri de Cultura, l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Genera-
litat. La nova sala té capacitat 
per a 60 espectadors i un es-
cenari de quatre metres per sis 
que, en funció de la represen-
tació, es pot situar en un lloc o 
un altre de l’espai.

Una teranyina d’anys

El projecte Atrium té tres po-
tes: estudi, productora i sala 
d’exhibició, tres serveis que 
se sustenten entre ells: “Atri-
um és una amalgama de totes 
les branques de les arts escè-
niques. És una teranyina que 
hem teixit durant anys amb un 
grau de bogeria i d’inconscièn-
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cia bastant important”, reco-
neix Molins. Sense aquesta 
dosi d’il·lusió (una altra ma-
nera d’anomenar-la) hauria 
estat impossible.

La companyia de teatre i 
el grup instrumental (Atri-
um Ensemble, que s’acaba 
de crear) residents s’encar-
regaran de la programació 
d’aquesta temporada. A par-
tir del setembre, els responsa-
bles consideren que amb du-
es produccions pròpies ani-
ran “sobrats”: “La sala s’ha 
d’obrir a maneres de treballar 
d’altres”, diu. “Tot el que sigui 
tenir un espai on portar altres 
companyies i aprofitar-nos 
mútuament, és a dir, apren-
dre, ja ens va bé”. D

El projecte Atrium 
té tres potes: 
estudi, productora 
i sala d’exhibició

«Hem arribat fins 
aquí amb bogeria i 
inconsciència», diu 
Raimon Molins

A lA pàginA web de lA 
productorA i compAnyiA
www.atrium.cat
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