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La sala Atrium s’ha fet, pas a pas, 
un lloc a la cartellera teatral barce-
lonina a partir d’una aposta pel te-
atre de qualitat i allunyat dels car-
rils del mercat. Una prova d’això 
és la segona edició del seu labora-
tori de creadors, l’Atrium Lab, que 
s’amplia a dos mesos en lloc del 
mes i mig de l’any passat. El cartell 
inclou quatre muntatges que res-
ponen a noves tendències –«nous 
punts de vista sobre el que ens en-
volta», diu Raimon Molins, el direc-
tor de la sala de la Dreta de l’Eixam-
ple– i que difícilment trobarien 
aixopluc en un espai més conven-
cional.
 Jordi Prat Coll obre el cicle (fins 
al 20 de maig) amb De quan somiava, 
«un monòleg a quatre veus d’una 
dona soltera, una actriu estanca-
da emocionalment i professional-
ment», segons el seu autor, que ha 
tornat a l’escriptura teatral des-

prés d’un llarg parèntesi. Màrcia Cis-
teró, Sara Espígul, Berta Giraut i Fio-
na Rycroft encarnen la protagonista 
que, per exemple, recorda cançons 
d’Eurovisió per alliberar-se.
 Del 22 de maig al 2 de juny s’hi veu-
rà El cor delator, un conte de Poe que 
dirigeix el mexicà Hugo Guzmán. 
Roger Batalla, l’actriu cantant Ma-
riona Ginès i el violinista Joan Rigat 
interpreten aquesta peça que desen-
tranya les misèries humanes.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Laboratori escènic
Jordi Prat Coll obre amb ‘De quan somiava’ l’Atrium Lab, que ofereix 
en dos mesos quatre propostes sobre noves tendències teatrals

 Flors carnívores (del 5 al 16 de 
juny), d’Anna Maria Ricart i diri-
gida per Marc Chornet, presenta 
tres noies joves que es troben en un 
subterrani i comproven que «el fu-
tur és nostàlgia abans de ser realit-
zat», segons Chornet. Tancarà Atri-
um Lab La grandesa d’ésser un entre 
tants (del 19 al 30 de juny), text del 
mexicà David Eudave que dirigeix 
la brasilera Daniela de Vecchi amb 
tres històries sobre la coacció. H

SEGONA EDICIÓ DEL CICLE DE LA SALA DE L’EIXAMPLE

33 Sara Espígul, Màrcia Cisteró, Fiona Rycroft i Berta Giraut obren foc.

           


