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Virgínia Woolf protagonitza l'obertura de la Sala
Atrium dilluns que ve
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El 21 de setembre la Sala Atrium obrirà les portes amb El desvetllament d'una papallona nocturna,
la seva primera proposta per a aquesta nova temporada, protagonitzada per Anna Sabaté sota la
direcció d'Eles Alavedra, que també ha fet l'escenografia. A partir d'una tria de fragments de l'obra
literària de Woolf, Alavedra ha confeccionat una dramatúrgia que destaca l'essència de l'escriptora
i ens permet conèixer les seves inquietuds i el seu esforç per mantenir l'honestedat com a
escriptora. Aquest espectacle es va estrenar a la mateixa sala, dins del cicle Atrium Lab l'any 2014
i torna en el context del 5è aniversari de la Sala, que ho vol celebrar recuperant peces que van
disfrutar d'un gran interès per part del públic.

Però a més d'això, l'obra és fins i tot "representant de la proposta de la Sala Atrium a Barcelona,
per afinitat en la manera de treballar, perquè parla de la importància de l'actor, de la poesia de l'art
d'actuar, però també de coses de rigorosa actualitat que passen al nostre voltant," diu Raimon
Molins, director de l'Atrium,

Sobre la dramatúrgia, Alavedra recalca que són fragments, però literals, sense afegir res.
L'objectiu és "en el públic la consciència sobre allò que passa, reivindicant la responsabilitat i
l'ètica personal en les petites accions de cada dia, que acaben conformant els grans fets
generals.", diu Alavedra. També explica que la idea del muntatge va sorgir perquè: "Vaig
ensopegar amb Orlando i em va agradar per l'humor que desprèn. Tothom relaciona Woolf amb el
suïcidi i la veuen a ella i la seva vida, per damunt dels textos."

Anna Sabaté és Falena, el nom en què es coneixen les papallones nocturnes. L'emoció és la
protagonista de l'hora i mitja que dura el monòleg, en què Falena, en arribar a casa després d'un
sopar, analitza la societat de l'època, fet que la duu a qüestionar la responsabilitat que ha
d'assumir des de reclamar un accés democràtic a l'ensenyament fins plantejar-se com la poesia
podria ser més quotidiana. "És un text que desperta reflexions. Crida a la responsabilitat sobre el
que està passant, diu que hem de saber què fem i qui són els que votem. També parla dels
desitjos d'una artista, ella demana una educació humana i cultivada per als nens. El nucli és que si
sabem què volem com artistes i ens comportem en coherència, hem de fer el mateix en la nostra
relació amb la societat", exposa Anna Sabate.

L'espectacle té el mèrit d'haver tingut un any i mig de bolos i sense productora. "És un text viu.
Ara, als assaigs, encara estem descobrint coses noves que no havíem trobat. Entenem cada
vegada més el text i és perquè ens afecta. Estan passant molts coses semblants i tenim ganes de
parlar-ne," afegeix Anna Sabaté, molt illusionada per continuar amb aquest espectacle, tot i que
també està en plena presentació d'una nova versió del Camargate, amb compromisos ja a
l'agenda.


