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La Sala Atrium, amb no-
més dues temporades i
mitja, afronta la segona
edició de l’Atrium Lab, un
espai d’invitació a com-
panys de viatge per pre-
sentar treballs d’experi-
mentació amb una esceno-
grafia mínima i amb unes
miniestades de dues set-
manes. Jordi Prat i Coll va
obrir dijous el cartell amb
De quan somiava, un text
dramatúrgic que cus mil
trames i ressona en el món
càustic i decadent de Copi. 

Aquesta versió d’un mo-
nòleg que interpreten qua-
tre actrius (Màrcia Ciste-
ró, Sara Espígul, Berta Gi-
raut i Fiona Rycroft) nave-
ga entre un món pop amb
coreografies de temes eu-
rovisius i un univers cruel i
fosc que encarna dimonis
interiors. Prat escriu a
partir d’una dona derrota-
da: una actriu soltera i

sempre abandonada, que
distreu la seva amargor es-
crivint contes sòrdids o
cantant ingènua temes
més cruels del que aboca la
seva composició musical.
Les quatre actrius desple-
guen un ampli registre i
contagien diversió, tot i
l’ombra d’incestos, vicis i
enveges. Encara es podrà
veure fins al 19 de maig.

L’Atrium Lab s’allarga-
rà fins al 30 de juny. Des-
prés de De quan somiava,
s’hi presentarà El cor dela-
tor (del 22 de maig al 2 de
juny), una peça que par-
teix d’un conte d’Edgar
Allan Poe i pretén crear
una atmosfera fantàstica a
la petita sala del Consell de
Cent. Marc Chornet plan-
teja a Flors carnívores (del
5 al 16 de juny) uns perso-
natges equívocs que reflec-
teixen la lluita pel poder,
un text d’Anna Maria Ri-
cart. Per acabar, a La gran-
desa d’ésser un entre tants
(del 19 al 30 de juny), La-
minimal Teatre Sistèmic
fa evolucionar el llenguat-
ge dels Sistemes Minima-
listes Repetitius de José
Sanchis Sinisterra. ■

El món de
Copi reviu a
l’Atrium
Jordi Prat i Coll
enceta el cartell de
peces experimentals
de l’Atrium Lab

J.B.
BARCELONA

Un instant de ‘De quan somiava’, que es va estrenar dijous
a la Sala Atrium de Barcelona ■ RAIMON RIUS

La supervedet Terremoto
de Alcorcón es refereix a la
notícia del concurs de cre-
ditors que podria fer peri-
llar la recent reobertura
d’El Molino com a “una pri-
mera alarma”. Ella va
compartir camerino amb
Merche Mar en la primera
temporada d’El Molino i
recorda amb gran efecte
Elvira Vázquez, l’empre-
sària que ho va apostar tot
per superar un parèntesi,
que ja semblava impossi-
ble de tancar, de prop de
15 anys. Ahir, el Molino
continuava obert amb to-
ta normalitat. El Punt
Avui no va poder parlar
amb els representants
d’Ociopuro.

El miratge ha durat no-
més tres anys? No és possi-
ble que, després d’un es-
forç titànic per redreçar
una campanya que ja sem-
blava morta, de feia anys
(Salvem El Molino), les as-
pes puguin deixar de bri-
llar. La sala va obrir amb la
idea que estigués pràctica-
ment oberta les 24 hores
del dia. Era la fórmula per
poder-se plantejar tornar
el deute gestionant un es-
pai de 180 localitats. La
Terremoto admet que el
públic barceloní no és el de
Madrid i que li costa
reprendre la tradició de
sessions a altres hores. De
fet, al novembre, El Molino
va obrir una nova franja
horària com a discoteca
per corregir el balanç. Si les
ocupacions de la primera
temporada convidaven a
l’optimisme, els últims me-
sos havia afluixat molt l’as-
sistència. I encara més
amb l’increment de l’IVA
del 8% al 21%, tot i que el
van assumir parcialment.
Per a la vedet, aquesta alar-
ma mercantil ha de servir
per aixecar un compromís
cultural de la ciutat i també
del públic barceloní.

El nou Molino no ha obli-
dat el seu passat apoteòsic,
però buscava trobar refe-

rents nous, obrir-se al segle
XXI i no estancar-se en els
estereotips i la nostàlgia. Si
a Madrid, el local es benefi-
cia de la incorporació d’ar-
tistes mediàtics de la televi-
sió per fer de reclam als
seus cabarets, a Barcelona
se’n havia mantingut allu-
nyada. En els tres anys de
combat econòmic, ha estat
habitual la marxa de treba-
lladors i artistes per no ha-
ver pogut multiplicar
l’oferta que s’aspirava a do-
nar, i haver deixat de co-
brar sous durant mesos.

L’actor Enric Majó, que
va participar en l’equip de
consultors per a l’obertura

d’El Molino va lamentar
ahir la notícia. Elogia la fi-
gura de l’empresària “que
ho va apostar tot, sense cap
ajuda, per tirar endavant
un edifici que estava en ru-
nes”. Considera que cal
una “voluntat política” de

recuperar el Paral·lel: Es va
decidir traslladar l’oci al
Poble Espanyol i el Moll de
la Fusta, i el Paral·lel es va
convertir “en una carrete-
ra fosca”. Iván Labanda,
que va participar en el se-
gon any d’El Molino reno-
vat, va reivindicar la neces-
sitat de mantenir un espai
amb moltes possibilitats.

Ociopuro, SL va presen-
tar les seves xifres al jutjat
mercantil número 6 de
Barcelona, incapaç de sa-
tisfer els deutes de 15 mi-
lions, que, segons va publi-
car ahir La Vanguardia,
corresponen, majoritària-
ment, a la reconstrucció. ■

Ociopuro, SL fa un concurs de creditors, 3 anys
després d’haver reobert la mítica sala del Paral·lel

Alarma mercantil
a El Molino
Jordi Bordes
BARCELONA

Una imatge de la inauguració d’El Molino, el 2010 ■ ORIOL DURAN

18.10.10
Dia d’estrena del Molino re-
novat: l’esperança es va man-
tenir durant 13 anys amb la
campanya ‘Salvem El Molino’
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