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DIVENDRES, 18 DE MARÇ DEL 2016 ara   

➜ 
‘BRAIN’ 
LA SECA (BARCELONA) 
“La màgia la fan els especta-
dors”. El mag Hausson ha triat 
aquest prometedor subtítol per 
al seu nou xou interactiu, en 
què vol demostrar que, ben diri-
gida, qualsevol persona pot ser 
il·lusionista.  
➔ Del 30 de març al 24 d’abril 

➜ 
‘RIGOLETTO’ 
TEATRE APOLO (BARCELONA) 
La soprano Pauline Rouillard és 
Gilda, la filla del bufó Rigoletto 
burlada pel duc de Màntua, en 
un muntatge de l’òpera de 
Verdi amb 90 artistes i vocació 
popular que es presenta en 
funció única. 
➔ 23 de març 

➜ 
‘HOMES FOSCOS’ 
EL MALDÀ (BARCELONA) 
Teatre musical íntegrament 
cantat en una peça de Clara 
Peya (composició i direcció 
musical) i David Pintó (llibret i 
direcció) que s’inspira en 
Patricia Highsmith per parlar 
del secret i el desig. 
➔ Del 30 de març al 8 de maig 

➜ 
‘L’ERA DELS REW’ 
ÀTIC22 (BARCELONA) 
No us deixeu enganyar pel seu 
embolcall de comèdia. La histò-
ria d’aquests quatre estudiants 
disposats a netejar el planeta 
servida per Woyzeck Teatre és 
ben negra, i ve carregada de 
crítica social. 
➔ Del 18 al 27 de març 

➜ 
‘AL TEATRO CON 
EDUARDO’ 
TEATRE LLIURE (BARCELONA) 
Lluís Pasqual dirigeix aquest 
muntatge doble, dues proves 
d’amor al teatre d’Eduardo de 
Filippo, amb Mercè Sampietro, 
Ramon Madaula i Jordi Bosch de 
cap de cartell.  
➔ Del 30 de març a l’1 de maig

LA  
TRIA  

DEL  
PLAY➜ Raimon Molins 

“La independència i 
la llibertat 

són l’oxigen 
de l’actor”

La Sala Atrium fa cinc anys. Quin ba-
lanç en fas? 
La sala fa cinc anys però el projecte 
Atrium ja té una dècada. Va sorgir de la 
necessitat de canviar de rols, de tren-
car amb el que semblava inamovible. 
No em veia amb 50 anys anant al dar-
rere d’un director o un productor per 
intentar vendre’m. Havia de trencar la 
dinàmica i invertir en alguna cosa que 
em permetés un cert estat de felicitat 
creativa. 
 
Què passa quan trenques els rols? 
Tot canvia, les perspectives són tan 
grans com tu vulguis i la teva infraes-
tructura et permeti, i en l’aspecte cre-
atiu són gairebé infinites: tens casa te-
va, pots convidar la gent a venir-hi i ai-
xò en la nostra feina ho canvia tot. I 
sense perdre la llibertat per fer coses 
fora de l’Atrium. El procés ha sigut dur, 
amb molta feina i molta solitud, però la 

recompensa és la independència i la 
llibertat, que són l’oxigen de l’actor.  
 
Vas trobar les complicitats necessàries. 
El projecte Atrium va néixer primer 
com una companyia en què hi havia la 
Patrícia Mendoza i la Mireia Trias, sò-

cies com jo i que 
encara hi continu-
en, i altres actors 
com el David Ver-
daguer, l’Annabel 
Castan i l’Albert 
Prat, que han anat 
fent el seu camí. 
També hi ha dos 
socis més, el Car-

les Duran i una empresa inversora, i 
dos treballadors que no són socis, la Sol 
Blasi, la productora, i el Xavier Alabart, 
el nostre tècnic. 
 
Quines són les altres potes del projecte? 
Després de crear la companyia vam 
sentir la necessitat de fer l’estudi, un 
espai de reflexió sobre el treball de l’ac-

tor, d’una productora, que és l’espai on 
es concilia el somni i la realitat, i final-
ment vam acabar pensant que neces-
sitaríem un espai d’exhibició per donar 
una continuïtat a aquesta companyia. 
 
Les tres coses les heu anat consolidant. 
Quin és el futur? 
Fa temps que la sala se’ns queda petita. 
Després de cinc anys ja hem après a ges-
tionar una sala d’aquestes dimensions 
(55 butaques) i hem de fer un altre pas, 
que no vol dir necessàriament gestionar 
una sala més gran. Si alguna cosa ha defi-
nit l’Atrium des del principi és que es va 
transformant en el que els seus membres 
creuen necessari en cada moment.  
 
Us plantegeu l’opció de deixar el teatre? 
L’opció sempre hi és, però no és que ens 
ho estiguem plantejant. Simplement 
que mai hem volgut ser-ne esclaus, si en 
algun moment es converteix en una llo-
sa no estem tancats a deixar la sala i que 
algú altre l’agafi, potser amb una pro-
ducció nostra un cop a l’any. Una de les 
coses que hem començat a fer, i que es-
tava en els orígens d’Atrium, és un pro-
cés d’internacionalització en el sentit 
de contaminació de cultures diferents. 
 
Amb quines formes? 
Amb formes diverses. Acollint compa-
nyies i produccions de fora, i anant 
també nosaltres a fora. Ara estem tre-

ballant amb l’Insti-
tut del Teatre i el 
Grec en l’Escola In-
ternacional d’Arts 
Escèniques de Bar-
celona, una sèrie 
d’activitats, cursos, 
stages entre profes-
sionals que tindrà 
lloc a l’Institut du-

rant el Grec. Els últims dos anys ja ho 
hem estat provant, amb activitats amb 
el Declan Donnellan i els Peeping Tom.  
 
Com definiries les coordenades del 
vostre treball amb l’Atrium? 
La primera és no posar-nos límits. I fer 
teatre que parli d’avui, de nosaltres. No 
ens tanquem a cap gènere. Però treba-
llem per un tipus de teatre d’autor, ar-
tesanal, d’art, menys concentrat en el 
pur entreteniment però que no per això 
ha de ser elitista. 
 
Pels cinc anys de la sala feu una mena 
de greatest hits. Ara li toca el torn a Les 
tres germanes, de Txékhov.  
Partim d’una adaptació que José San-
chis Sinisterra ens va fer expressament. 
La vam estrenar fa tres anys, la vam re-
petir fa dos i ara l’hem volgut tornar a 
fer perquè ens sembla molt pertinent i 
teníem ganes de tornar-la a veure. 
 
És una versió molt fidel? 
El 80% és Txékhov. És el record que les 
tres germanes tenen del món txekhovià 
i de la degradació d’una moral burgesa 
i aristocràtica russa de tombants de se-
gle. I com que és el mateix que ha passat 
ara, hem decidit que tornava a ser im-
prescindible explicar que fa cent anys ja 
ens deien que això era cíclic. 
 
Però no en vam fer cas. 
No ens hi hem preparat perquè no 
hem anat al teatre, perquè la cultura 
ens interessa molt poc. I com menys 
s’interessa una societat en la cultura, 
més cau en la repetició dels seus er-
rors. L’art és la memòria de l’evolució 
humana. | BELÉN GINART

➔ ‘Les tres germanes 

(Deconstructing 

Txékhov)’, de Txékhov 

➔ Dir: Raimon Molins 

➔ Amb Marta Domin-

go, Patrícia Mendoza i 

Mireia Trias ➔ Sala 

Atrium ➔ Del 23 de 

març al 17 d’abril

E S C E N E S

PERE TORDERA

Actor, director i professor, 
va impulsar Atrium (compa-
nyia, estudi, productora i 
sala) amb la vocació de fer 
teatre “per a la gent d’ara i 
aquí” amb cura artesanal, 
indepèndencia i llibertat


