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Els tres nous residents de l’infern. FOTO: RODNEY GARDIÉ

LA COMPANYIA CATALANOVENEÇOLANA LA SALAMANDRA ENS OBRE LES PORTES DE L’INFERN TAL

COM EL VEIA JEAN-PAUL SARTRE, I DEMOSTRA QUE LA LLIBERTAT TÉ QUELCOM DE CONDEMNA

Potser sí que “l’infern són
els altres”, com va deixar dit
Jean-Paul Sartre en la que s’ha
convertit en la citació més fa-
mosa de tota la literatura sar-
triana. Però el cas és que, com
passa amb totes les coses, ca-
dascú entén l’infern a la se-
va manera. I la millor prova
la tenim en el fet que aquest
mateix text, en pocmés de
cinc anys, s’haurà muntat a
Barcelona amb tres perspec-
tives diferents: la que en va
oferirRaimonMolins quan
va inaugurar la Sala Atrium
amb la seva proposta d’A porta
tancada, la que en presentava
un lustre després Jordi Prat
i Coll al mateix espai i la que

adopta ara al Teatre Akadè-
mia una LoredanaVolpe que,
per evitar confusions, ha vol-
gut marcar distàncies des del
principi, des del mateix títol
de l’espectacle. Per a aquesta
directora veneçolana que ha

decidit sortir del seu país i ins-
tal·lar-se a casa nostra per ra-
ons polítiques, l’anglèsNo exit
visualitza molt millor el con-
tundentHuis Clos de l’origi-
nal. I potser té raó: de l’infern,
ja no en surt ningú.

R. OLIVER

tot plegat no sigui altra cosa
queunpur tràmit. I no pas
la constatació que els tocarà
passar tota l’eternitat en com-
panyia d’aquests desconeguts
que –això sí– comparteixen un
pecat similar. I aquest pecat,
tal com remarca Loredana en
la seva versió, és haver actuat
amb una irresponsabilitat que
ha tingut serioses conseqüèn-
cies. La directora es pregunta,
comho feia Sartre, què suposa
la llibertat, practicada en una
societat on regna la incerte-
sa. I afegeix que la llibertat es
presenta comun bé preuat, pe-
rò també comuna condemna.
Tornem a la famosa frase: si
l’infern són els altres, no és pas
perquè no puguem conviure
amb aquests altres, sinó perquè
en lamirada aliena hi veiem
reflectits els pecats personals.

Qui espera es desespera
Ara bé, oblideu-vos de les cal-
deres on couen les ànimes.
L’infern de Sartre no és altra
cosa que unamena de sala d’es-
pera que, segons qui dirigeix
l’obra, tant pot semblar la sala
d’espera d’un bordell com la
d’un dentista. Amb la diferèn-
cia que aquí no hi ha res a es-
perar. Però, comquemorir-se
agafa per sorpresa fins i tot la
personamés previsora, els per-
sonatges encara esperen que

Existir implica certes responsabilitats
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DE JEAN-PAUL SARTRE. DIR.: LOREDANA VOLPE. CIA. LA SALAMANDRA. INT.: ORIOL
CASALS, AIDA OSET, LAURA PUJOLÀS, PAU SASTRE, JAUME VIÑAS. LLOC: TEATRE
AKADÈMIA. BUENOS AIRES, 47. METRO: HOSPITAL CLÍNIC (L5). TEL.: 934 951 447.
DATA: FINS AL 19/2. PREU: 18-22€. HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 18 I 20.30H;

DG., 18H. 25% DE DESCOMPTE. • Teatreakademia.cat

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

* En el cas que no hi hagi cap encertant de la travessa, els passis se sortejaran entre els participants que hagin obtingut més encerts.

FES LA TRAVESSA DELS PREMIS GAUDÍ
I VÉS AL CINEMA DURANT TOT L’ANY
Sortejarem 5 passis VIP dobles entre els que encertin el ple per veure totes les pel·lícules
que vulguin durant el 2017, per gentilesa del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya.

_Millor protagonista masculí

· Alain Hernández per El rei borni
· Àlex Monner per La propera pell
· Eduard Fernández per
El hombre de las mil caras
· Miki Esparbé per El rei borni

_Millor direcció

· Albert Serra per La mort de Louis XIV
(La mort de Lluís XIV)
· Isaki Lacuesta i Isa Campo
per La propera pell
· Juan Antonio Bayona per A Monster Calls
(Un monstre em ve a veure)
· Marc Crehuet per El rei borni

_Millor protagonista femenina

· Betsy Túrnez per El rei borni
· Emma Suárez per La propera pell
· Ruth Llopis per El rei borni
· Sílvia Pérez Cruz per Cerca de tu casa

_Millor pel·lícula

· El rei borni
· La propera pell
· Les amigues de l’Àgata
· Tots els camins de Déu

_Millor pel·lícula en llengua
no catalana

· 100 metros
· A Monster Calls
(Un monstre em ve a veure)
· Callback
· La mort de Louis XIV
(La mort de Lluís XIV)


