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La Sala Atrium compleix 5 anys de màxima felicitat
i també dolor
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El gener del 2011 tots els mitjans culturals teníem una molt bona notícia: l'obertura d'un nou teatre
a Barcelona. Obria les portes el 26 de gener amb Huis clos (A porta tancada). considerada una de
les obres més representatives del filòsof francès Jean-Paul Sartre. Han passat cinc anys plens
d'alegries, enrabiades, experiències i illusions. La petita Sala Atrium (amb un aforament que voreja
les 60 persones), ho ha volgut celebrar durant tota la temporada fent un repàs als espectacles que
més han marcat la seva trajectòria. Fins ara han reposat Himmelweg. Camino al cielo (octubre); La
nit d'Helver, de l'autor polonès Inqmar Villqist, que va ser la primera producció internacional de la
Sala Atrium (novembre) i Hamlet, (desembre-gener) amb direcció i dramatúrgia de Raimon Molins i
Marc Chornet. I s'ho han fet venir bé per coincidir l'estrena de Huis clos (A porta tancada) amb els
cinc anys de la seva estrena. No s'assembla de res, és una altra producció, però d'això us en
parlarem en una altra notícia per fer-ho ben visible. Ara ens ve de gust parlar de la petita gran Sala
Atrium.

La Sala Atrium està gestionada per la Companyia Atrium formada per Raimon Molins (coordinador
general del projecte); Mireia Trias, cap de producció i Patricia Mendoza, adjunta a la direcció. Però
tots ho fan tot: "No havia vist mai un teatre on els jefes venguessin entrades, portessin la
promoció, la gestió, la programació, actuessin, netegessin... sóc testimoni que passen aquí les 24
h!", ha dit Jordi Prat i Coll, director de Huis clos.

UNA MICA DE HISTÒRIA

"Vam néixer a l'Artenbrut i, com a companyia, volíem desenvolupar un treball estable i continuat
sense buscar un èxit concret. Madurar junts en un espai propi, no dependre de tercers. Vam
desmuntar la companyia i ens vam centrar a reflexionar sobre l'actor, treballar amb mestres que
provoquessin reflexions", explicava Molins, a la presentació.

Van trobar un espai a Gràcia on va néixer l'Atrium Estudi I on podrien compartir aquestes
reflexions amb altres actors i oferir un entrenament actoral i una formació de postgrau. Allà mateix
va florir un altre projecte: Atrium Produccions, per desenvolupar la creació pròpia, gestió executiva
d'espectacles i, en definitiva, conciliar somni amb realitat.

Només faltava, ja, la companyia i l'espai d'exhibició. I va aparèixer una antiga casa d'elàstics
situada al carrer Consell de Cent 435, al costat del passeig de Sant Joan, molt ben comunicada.
Com que tot i que ja hi comptaven, diverses circumstàncies van fer que aparegués mig any abans
del previst, van decidir tastar el públic i les dimensions de la sala amb creacions pròpies. Un com
haguessin fet una presa de posició i control del terreny, ja convidarien altres companyies en
sintonia amb el seu projecte.

Durant aquests cinc anys han presentat una programació variada, sempre fidel als seus objectius i
han aconseguit que l'escenari petit de què disposen, insinuï mons nous a cada producció. Això es
fa amb imaginació, voluntat i molt d'amor al teatre, sense rendir-se davant les adversitats.

EL MENYSPREU DEL PAÍS ENVERS LA CULTURA ÉS VERGONYÓS

I és que tot plegat no ha estat fàcil. Els responsables són actors que han de fer d'empresaris
sense que sigui la seva feina. Però n'han hagut d'aprendre. Van treballar, van aconseguir els ajuts



que inclou la llei... Però amb el pas dels anys són conscients que costa molt tirar endavant: "Hem
perdut la bona voluntat. Ens hem adonat que les coses, o te les fas tu, o pagues factura. He de
reconèixer que hem viscut una part de felicitat extrema però estic molt enfadat. El menyspreu
d'aquest país envers la cultura és vergonyós i al cap de cinc anys de viure-ho cada dia, fa mal.",
ha dit aquest matí Raimon Molins, a la roda de premsa. I encara ha dit més: "És molt dolorós el
que estan fent amb nosaltres, trobo incomprensible que una societat moderna ignori la cultura.
Això, a la llarga o a la curta- farà que cometem els mateixos errors que diverses generacions
anteriors i que reivindiquem el que reivindicava Txèkhov o Shakespeare: un enfrontament amb el
poder."

Però hi ha una part de felicitat, també: "Hem viscut una felicitat immensa treballant, lluitant i tirant
endavant la Sala. Ja no imagino la meva vida sense l'Atrium. Però el país és vergonyós i ja n'hi ha
prou. Si no interessem, doncs tancarem." Bé, tot pot ser, però això ho va dir també fa un parell
d'anys molt enrabiat. Res ha canviat i té tota la raó del món, però no patiu: té la mirada posada als
cinc anys que venen!

Mireia Trias valora molt el caràcter de teatre de barri que ha adquirit l'Atrium: "Del tractament
proper t'emportes coses positives. Ens hem enriquit amb professionals però, sobretot, amb la gent
del carrer. Hi ha molta gent que estima la cultura!" Patrícia Mendoza ha afegit: "Cada vegada que
entra el públic ho sentim com un regal, els obrim les portes sempre pensant que se sentin a casa
seva. La recompensa és que anem creant família entre nosaltres i la gent del barri, que es va
fidelitzant gràcies a que mantenen un estil que ha quallat bé i que ja venen pensant: Avui què fan
al teatre?" Però tenen clar que els mitjans per tirar endavant els han de buscar ells: "Cada vegada
posen més pals a les rodes!"

ELS PROPERS CINC ANYS

"Hem arribat fins aquí mantenint una coherència. Ara venen cinc anys més. Què fem?", es
pregunten. Molins aposta per la internacionalització: "L'Atrium ha de viure a Europa, ha de ser una
sala en versió original, ha de rebre la contaminació de diverses cultures. Aquest any hem portat
gent de Noruega, gent txeca i aviat en portarem de finlandesa. Intentarem seguir per aquí." I
sobretot, mantenir-se fidels al que els ha costat d'obtenir, però al que no s'han rendit mai: la marca
Atrium.

La marca Atrium es caracteritza per un decàleg de intencions que tenen memoritzat i al que han
compromès fidelitat. Algunes són:

Teatre de actor. Per a nosaltres el treball de l'actor està per damunt de tot. Volem establir una
relació humana amb el públic, no tècnica.

També teatre d'autor però sense marginar-ne cap. Tan és que siguin clàssics, contemporanis, vius
o morts. Volem que tinguin a veure amb l'ara i aquí.

L'escena és un espai poètic que ha de suggerir més que explicar.

No oferirem un teatre moralista. Volem un teatre obert perquè el públic faci la seva moral.

Amb aquests objectius, la Sala Atrium ja es coneix a Barcelona com a una sala de reflexió i
creació, que al llarg de cinc anys s'ha anat es va metamorfosant en funció de les necessitats de la
ciutat.

Només ens queda felicitar-los i a vosaltres, lectors, proposar-os llegir la notícia que publiquem a
banda sobre Huis Clos (A porta tancada) l'obra que es podrà veure a la Sala Atrium del 27 de
gener al 28 de febrer. La trobareu a:
http://www.teatral.net/ca/noticies/17617/latrium-celebra-5-anys-recuperant-huis-clos-el-seu-primer-espectacle#.VqZsOvnhBpg

Llarga vida per l'Atrium!


