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Si bé fa cinc anys, la Sala Atrium obria portes el 26 de gener amb l'estrena de Huis Clos (A porta
tancada), de Jean-Paul Sartre, aquest cop ho fa un dia després: el 27 de gener. No és la única
cosa que canvia. En aquella ocasió, el director era Raimon Molins i ara ho és Jordi Prat i Coll;
Patrícia Mendoza interpretava la Estelle i ara interpreta la Inés, un paper que va fer Anna Alarcón.
El noi, el Garcin, és Xavier Ripoll i en aquella ocasió va ser David Verdaguer. Miquel Barcelona
feia el criat i ara ho fa una dona, la Kathy Sey, que canta molt bé. Només hem trobat una
coincidència: la illuminació, que anava i va a càrrec de Raimon Rius. Però, també l'ha fet molt
diferent!

Tot això és per dir que, els que ja la vau veure, hi podeu tornar tranquillament que serà com anar a
una estrena absoluta. Raimon Rius recorda que abans l'escenografia i els llums eren com platejats
i freds. Ara hi domina el vermell, "el color de l'infern!" I és que cal saber que aquesta obra és la que
conté la frase: L'infern són els altres, la frase que signa les bases de l'existencialisme.

UN INFERN DE FICCIÓ!

Huis Clos transcorre a l'infern. Els protagonistes són personatges malvats que hi acaben d'arribar,
conscients que són dolents: "És un viatge a l'infern que proposa veure com som de malvats quan
ens deixen sols. Si fins i tot els nens petits es barallen, imagineu com serem de dolents si hi
afegim la intelligència i tot lo dolent que anem aprenent durant la vida!", explica Molins, recordant
una frase de Maty Sampere. El fet que fossin tres reflexiona sobre el trio sentimental que Sartre i
Simone de Beauvoir tenien muntat: "És recargolat. Eren una parella que no vivien junts i que
tenien llibertat per tenir altres parelles. Fins al punt que ells mateixos se sentien obligats a les
infidelitats per poder-s'ho explicar l'un a l'altre!"

Un criat introdueix els personatges a l'infern, un espai que pot semblar una habitació d'hotel.
"S'endevina que l'infern té diferents espais i a ells els ha tocat aquest. L'autor demana una làmpara
barroca, una estàtua de bronze de Barbedienne, un tapapapers, tres Chaise-longues i una taula
també de bronze... Jo he mantingut rigorosament totes les acotacions. Només m'he permès posar
una línia vermella a les parets. He volgut fer un homenatge a Lupa!", diu Prat i Coll. I ens explica:
"Lupa fa un treball extraordinàriament realista i, per recordar que és una ficció, hi posa sempre una
línia vermella. Jo també l'he posada, perquè el que expliquem és una ficció molt realista." També
justifica el canvi de sexe del criat, que aquí és una dona: "Sartre va escriure també La putain
respectueuse, on toca molt el tema de la raça, on demostra que el preocupa. Llavors vaig pensar
en fer-li també un homenatge i posar-hi un negre, però vaig trobar aquest bé de Déu de dona que
canta tan bé...!", explica el director. Com que a l'infern no hi ha so, la Kathy -negra i guapa- el posa
tota sola amb les seves cançons.

El text es va deixant anar fins que es desboca. "És com un ritual d'ànimes despullades. Quan
s'adonen que es quedaran per sempre aquí, reconeixen que estan tancats perquè han disfrutat
fent mal a la gent. L'infern és a dins nostre!", exposa la Patrícia.

ELS PERSONATGES



Garcín és un periodista , un home de lletres que dirigeix un diari pacifista en temps de Guerra:
"Això li provoca conflictes. Està casat amb una dona a qui maltracta, però això, en canvi, no li
produeix cap conflicte", expliquen. Ha estat fusellat degut a la seva fidelitat al pacifisme. Creu que
és un Heroi. Ell és qui droà la frase: L'infern són els altres.

Inés és una lesbiana que no pot ser lliure amb la seva sexualitat. Ella ha fet que un home es mati
perquè no ha pogut suportar que la seva dona, la seva millor amiga, l'hagi deixat per anar amb
ella. Va morir asfixiada pel gas.

Estelle és una noia molt interessada en aconseguir un bon status social, passant per damunt del
que calgui. És la dona d'un vell ric i l'amant d'un altre. Va matar un nen i va morir de pneumònia.

Finalment, el Criat és el personatge que viu i treballa allà on els morts arriben.

"Són personatges realment contemporanis. No és un text gens complicat d'entendre, és teatre de
situació amb filosofia al darrere, però els conflictes estan molts clars. És una obra visceral que
atrapa", promet Molins.

Sartre va escriure aquest text l'any 1943, quan París estava ocupat pels nazis, "per tant, ell mateix
vivia a l'infern", afirma Prat i Coll. I continua: "És una de les obres primerenques de Sartre i a mi
m'interessa la búsqueda d'un autor, no la reafirmació. Els personatges reflexionen sobre la seva
mesquinesa i la seva responsabilitat. Les paraules de l'obra tenen totes molt de significat, Sartre
és filòsof. Per a mi és una obra de text, per a actors i jo li he posat bastant de sexe..."

La gran reflexió de Huis Clos és la mirada dels altres. Ells ja saben que són dolents però els
preocupa més com els veuran els demés ja que hi han de conviure eternament. No els preocupa ni
l'espai ni el temps, sinó com els jutjaran.

JORDI PRAT I COLL, UN AMIC DE LA CASA

Raimon Molins explica que "hem convidat Prat i Coll a dirigir aquesta obra tan emblemàtica per
nosaltres, perquè és un director amb el que creiem. És un valor que en Jordi no deixi de treballar
en sales com aquesta, quan podria i hauria d'estar marcant direcció de les arts escèniques a sales
més grans!"

I Prat Coll torna els afalacs parlant de l'Atrium. Confessa que "és molt important per mi ja que en
aquesta sala hi ha gent que estimo molt, i els estimo com amics i com a professionals. Jo aquí he
vist molt bon teatre. Si mireu la cartellera, veureu que hi ha una coherència en tot el que proposen.
És una sala ambiciosa, que ofereix textos compromesos, obertament difícils. Ja sabem que el
xiclet entreté però no alimenta i aquí no hi ha xiclets. El que fan pot interessar més o menys
segons el receptor, però reconeixerà sempre que hi ha un segell de qualitat. Mai et donen gat per
llebre!"

Jo encara afegiria que és una Sala intimista on s'hi està molt bé, ben comunicada i cèntrica a la
ciutat, i que té uns propietaris als que no se'ls cauen els anells per muntar o desmuntar tarimes,
entre moltes altres feines. Felicitats i gràcies!


