
D’aquí a pocs dies, el 26 de gener, 
es complirà el seu quart aniversari, 
després de celebrar l’èxit absolut de la 
seva darrere producció: un Hamlet amb 
dramatúrgia i direcció de Marc Chornet i 
Raimon Molins que s’estrenà el 3 de de-
sembre i que cada dia ha exhaurit totes 
les localitats a la venda fins l’última fun-
ció del diumenge, 11 de gener. Parlo de 
la Sala Atrium inaugurada el 2011 i que 
ha conquerit un prestigi inqüestionable 
entre els locals alternatius de la ciutat 
de Barcelona, mitjançant una programa-
ció exigent, no gens convencional. Cal 
recordar que Atrium no és només una 
sala d’exhibició d’espectacles, sinó que 
aplega també una escola de formació 
d’actors i els elements necessaris per 
gestionar produccions teatrals afins a 
la seva concepció de l’art dramàtic. Per 
tot plegat, l’entitat respira un neguit 
artístic, del qual el públic ha pogut notar 
els efectes positius a través, sobretot, 
de les moltes interpretacions notables 
que ha acollit el petit recinte programa-
dor. Llevat d’alguna excepció oblidable, 
penso que la majoria de personatges de 
ficció que han desfilat per la Sala Atrium, 
han estat dotats d’una gran capacitat de 
comunicació i d’una aura d’autenticitat 
considerable. 

L’actor i director Raimon Molins, cer-
vell i ànima d’aquesta empresa, acaba 
de donar exemple d’aquestes qualitats, 
tant en la dramatúrgia i direcció de 
Hamlet, compartida amb Marc Chornet, 
com en la interpretació del protagonista 
de l’obra més popular de tota la produc-
ció de Shakespeare. Possiblement ha 
estat la vegada que s’ha pogut veure 
l’actor en un desplegament de llen-
guatges interpretatius més variat de la 
seva carrera. Molins, que ja no és cap 
jovenet que pugui abordar amb naturali-
tat i comoditat el turmentat príncep de 
Dinamarca, s’ha dotat d’una versatilitat 
gestual imponent per transmetre uns 
estats anímics canviants del perso-
natge, des de l’obsessió de venjança 
per l’assassinat del pare. El seu és un 
Hamlet dels més marcadament psicò-
pates dels molts que s’han pogut veure 
pels escenaris d’aquests mons de Déu. 
Ara bé, contràriament a l’histrionisme 

forassenyat al qual s’abracen els intèr-
prets de personatges víctimes d’algun 
desgavell mental, la de Raimon Molins 
és una actuació bastant continguda, 
provocadora, això sí, i impregnada d’au-
tèntiques tensions emotives. 

Hi ha en el personatge shakespearià 
una necessitat de mesura que ha acon-
sellat al grup “Una proposta de treball” 
d’una gran maduresa. Per començar, 
s’afirma: “La revisió de l’obra de Willi-
am Shakespeare ens permet entrar en 
els grans temes de l’home al llarg de 
la història i sobretot actuals: l’amor, la 
traïció, la societat versus la intimitat, 
l’art, la política, la gelosia, l’enveja, la 
família, la monarquia, els rols de gène-
re, l’educació, la guerra, el més enllà, 
la fe, etc.”. Si es mirava bé l’espectacle 
que ha omplert cada nit la sala Atrium 
al llarg de més de cinc setmanes, ens 
adonàvem del rigor amb què s’acomplia 
l’itinerari per a totes aquestes grans 
qüestions. “Hem decidit muntar –deia 
la companyia en el programa– una de 
les obres més grans de la literatura 
universal en una de les sales de teatre 
més petites de Barcelona. Hem decidit 
que volíem apropar Hamlet (…) al nos-
tre temps, que volíem apropar Hamlet 
a nosaltres mateixos com a artistes”. 
I aquesta decisió obligava a un rigor 
extrem a l’hora de manipular i, sobretot, 
de dir el text, una dicció que crec molt 
bona, vigilada per l’assessorament vo-
cal d’Isabel Soriano. Pel que fa a les di-
mensions del text original, Atrium s’ha 
acollit a l’hàbil i prudent reducció que 
Peter Brook utilitzà en el seu muntatge, 
alhora que la companyia s’acollia a la 
traducció catalana de Joan Sallent. No 
és estrany, doncs, que el tractament de 
les situacions hagi estat enormement 
efectiva, moltes vegades sensacional 
–com en l’escena de l’enterrament 
d’Ofèlia després que l’enterramorts 
hagi descobert el crani de Yorick.

A falta d’una identificació específica 
en el programa, suposo que els res-
ponsables de l’escenografia magnífica 
de l’espectacle són els codirectors del 
muntatge, als quals, és clar, cal atribuir 
el bon nivell de la interpretació de con-
junt. Esplèndida la de Clara de Ramon 
i la d’Alba José, al costat del referit tre-
ball formidable de Molins al capdamunt 
d’un grup de tres actors.
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