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QuartettdeHeinerMüller i el
HamletdeJulesLaforgue.
I ara s’enfronta al que defi

neix com “un viatge a l’in
fern”.De fet, elsprotagonistes
s’hi troben.Morts. I són peca
dors, malvats, perversos, ma
soquistes, “una festa, vaja”,
diu, somrient, Prat i Coll. Es

clarque,recorda,
és un text escrit
el 1943, quan els
nazis manen a
París i la capital
francesa també

és un infern. I, a més a més,
afegeix el director, en els tres
personatges principals hi ha
ressons de la relació de Sartre
amb la pensadora Simone de
Beauvoir, una relació en què
no només s’explicaven les in
fidelitats, sinóque s’obligaven
a tenirne per explicarseles,

diu. I van viure algun triangle
especialmentdifícil. Infernal.
De tota manera, insisteix el

director, aquí Sartre fa teatre i
no filosofia. I col∙loca un in
tel∙lectual dubitatiu, una les
bianaproletària i unadona jo
ve casada amb un vell ric en
una habitació tancada, fora

delmón.Ambuncriat, aracri
ada, Kathy Sey, que canta, i
molt bé, a cappella. I comença
el joc. “Elsactorsespoden llu
ir i fer un viatge”, diu Prat. Un
viatge ple de ferides, molt se
xual, en què es vandescobrint
les seves faltes, la responsabi
litatdelallibertatdelsactesde
cadascun, mostrant com són
víctimesibotxinsd’ellsmatei
xos en una obra que es va des
bocant i evoluciona des del
hieratisme inicial fins al pri
mitivisme.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La sala Atrium fa cinc
anys amb una pro
gramació que ha es
tat més que agosara

da i amb èxits notables. I ho
celebra recuperant el primer

espectacle que va
obrir la sala... pe
rò completament
canviat. A l’esce
nari del petit tea
tre de l’Eixample
tornaungranclàssic,Huisclos
(Aportatancada),deJeanPa
ul Sartre. L’obra de la famosa
frase “L’infern són els altres”.
Però aquesta vegada no la di
rigeix RaimonMolins, impul
sor d’Atrium, sinó Jordi Prat i
Coll, un dels directors assidus
de la sala, on ha muntat el
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Objetivo: califato universal. Claves pa
ra comprender el yihadismo. Presen-
tació d’aquest llibre d’Eduardo Mar-
tín de Pozuelo, Jordi Bordas i Eduard
Yitzhak (Libros de Vanguardia).
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 19.30
hores).

Gagaku, música de la cort imperial ja
ponesa. Presentació del gagaku, mú-
sica de la cort imperial japonesa, i de
la música tradicional dels instru-
ments de vent sho i de corda koto.
Inscripció prèvia imprescindible:
consuladojapon@bc.mofa.go.jp
Conservatori del Liceu. Nou de la Ram
bla, 88 (18.30 hores).

Grans Conjunts de l’Esmuc. Concert
del Conjunt deMúsica Tradicional so-
ta direcció de Kepa Junkera.
Auditori Sant Martí. Plaça Angeleta Fer
rer, 2 (19 hores).

Working happy. Presentació d’aquest
llibre de Txell Costa. Al llarg dels pro-
pers 40 anys desapareixeran més de
la meitat de les feines actuals i se’n
crearan d’altres.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Conta’m una òpera. Otel∙lo, de Verdi.
Conferència a càrrec de Pepe Reche,
de Musicológicos.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130
(19 hores).

Quàrtic StringQuartet.Aquest grup in-
terpreta vuit tangos d’Ástor Piazzolla
adaptats per a quartet de corda.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa, 312
(19 hores). Gratuït.

Les justes del Born: reivindicacions.
Marc Andreu iMarina Subirats parlen
sobre elsmoviments veïnals, que van
ser clau en la configuració de la Bar-
celona contemporània.
El Born Centre Cultural. Sala Moragues.
Plaça Comercial, 12 (19 hores).

Singularitat tecnològica i ecologia ur
bana. Conferència i debat amb Lluís
Comerón, Felipe Pich-Aguilera i Sal-
vador Rueda. Modera Albert Cortina.
Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya. Pla
ça Nova, 5 (19 hores).

#Yihad. Cómo el Estado Islámico ha
conquistado internet y los medios de
comunicación. Presentació d’aquest
llibre del periodista Andrés Ortiz Mo-
yano, a càrrec Jordi Juste, director de
la col·lecció Reportajes 360º, i de
l’autor.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

Open Gate. Concert de jazz a càrrec
d’aquesta formació, que es caracte-
ritza per la llibertat i flexibilitat que
els membres que la formen aconse-
gueixen en els seus directes. Gratuït.
Fundació de l’Institut d’Estudis Nord
americans. Via Augusta, 123 (19.30 h).

Cigne Negre. Dintre del cicle de cine-
ma Dancing Films, projecció d’aques-
ta pel·lícula de Darren Aronofsky.
Gratuïta, cal recollir entrada.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat,
28 (19.30 hores).

Festival Americana de Cinema Inde
pendent. Inici d’aquest festival enquè
es projectarà una selecció de les
pel·lícules que s’han visionat els úl-
tims anys. Avui es projecta Las vidas
de Grace (Short Term 12), de Destin
Daniel Cretton, 2013, VOSE, 96 mi-
nuts.
Centre cívic El Sortidor. Plaça de Sortidor,
12 (19.30 hores). Gratuït.

Xcèntric, el cinema del CCCB. Sessió El
cinema era feliç quan il·luminava els
seus fantasmes, dedicada al cinema
d’Ernie Gehr. 3 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (20 hores).

Contes de la Rodoreda. Narració tea-
tralitzada a càrrec de la Cia. Pepa La-
villa. Gratuït.
Centre cívic Sagrada Família. Provença,
480 (20 hores).

Jam Sessions. Sessió amb el guitarris-
ta i professor del Conservatori, Dani
Pérez.
Cafè del Conservatori del Liceu. Noude la
Rambla, 88 (21 hores).

La última frontera. Relatos de Ray
Bradbury y sus ‘Crónicas marcianas’.
Contes per a adults amb José LuisMe-
llado. 3 euros.
L’Astrolabi de Gràcia. Martínez de la Ro
sa, 14 (21.30 hores).

!La sala Atrium torna a acollir l’obra que la va inaugurar fa cinc anys,
però completament canviada: ‘Huis clos’. La peça de Sartre reapareix
ambunnoudirector i nous actors –només repeteix PatriciaMendoza,
que canvia de paper– per tornar amostrar tres éssers que han gaudit a la
vida fentmal però als quals, tot i així, els importa lamirada dels altres.

‘HUIS CLOS (A PORTA TANCADA)’
Sala Atrium

Consell de Cent, 435. Barcelona
Fins al 28 de febrer
www.atrium.cat
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* En el cas que no hi hagi cap encertant de la travessa, els passis se sortejaran entre els participants que hagin obtingut més encerts.

_Millor pel·lícula

· Barcelona, nit d’hivern
· El camí més llarg per tornar a casa
· L’adopció
· Un dia perfecte per volar

_Millor pel·lícula en llengua no catalana

· Anacleto: Agente secreto
· El Rey de La Habana
· La Novia
· Truman

_Millor direcció

· Agustí Villaronga per El Rey de La Habana
· Cesc Gay per Truman
· Dani de la Orden per Barcelona, nit d’hivern
· Sergi Pérez per El camí més llarg per
tornar a casa

_Millor protagonista femenina

· Inma Cuesta per La Novia
· Laia Costa per Victoria
· Natalia de Molina per Techo y comida

· Nora Navas per L’adopció

_Millor protagonista masculí

· Borja Espinosa per El camí més llarg
per tornar a casa

· Francesc Garrido per L’adopció
· Ricardo Darín per Truman
· Sergi López per Un dia perfecte per volar

FES LA TRAVESSA DELS PREMIS GAUDÍ
I VÉS AL CINEMA DURANT TOT L’ANY.

INFORMA-TE’N I PARTICIPA-HI A www.lavanguardia.com/participacion

Sortejarem 5 passis VIP dobles entre els que encertin el ple
per veure totes les pel·lícules que vulguin durant el 2016,
per gentilesa del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya.


