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Alexandra 
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 05 03. 
www.cinesalexandra.blogspot.com.  

La asombrosa historia de Mr. 
Snow Amb Antonio Díaz. Ds., 19 h. Dg., 
20.30 h. 10-18 €. 

L’iŀlusionisme serveix de pretext per 
explicar, a la manera d’un fals 
documental en format teatral, una 
commovedora i fabulosa història: la vida 
del millor mag del món.  

Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.  

Trau de Guillem Albà. Dir: Alfred 
Casas i Guillem Albà. Amb Guillem Albà. 
De dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h. De 20 a  
24,50 €. Fins al 2 de desembre. 

Una proposta visual amb molta 
vitalitat i també amb molta tendresa, on 
un curiós personatge que es dedica a 
envasar moments de la vida abans que 
arribin al seu final, trasllada l’espectador 
a un univers fascinant. 

Biblioteca de Catalunya 
(Hospital, 56). T. 93 270 23 00. www.bnc.
cat.  

 Luces de Bohemia de Ramón 
María del Valle-Inclán. Dir: Oriol Borggi. 
Amb Lluís Soler, Xavier Boada, Màrcia 
Cisteró, Manel Dueso, Camilo García, 
Marissa Josea, Jordi Martínez i Jacob 
Torres. De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 
26 €. Fins al 2 de desembre.

Max Estrella és la figura més 
coneguda del gènere de l’esperpent; 
l’escriptor, artista i pallasso es passeja 
pel Madrid de principis del segle XX. Els 
cafès, les tavernes i les presons seran els 
indrets que aproparan a aquest període 
de la literatura i societat espanyola.  

Círcol Maldà 
(Pi, 5, escala dreta, principal). T. 93 304 39 
99. www.circolmalda.org.  

Un dia d’aquests: 5 històries 
sobre Barcelona De dc. a ds., 21 h. 
Dg., 19 h . 22 €. Fins al 18 de novembre. 

Vegeu la prèvia a la pàg. 56. 

Club Capitol 
(La Rambla, 138). T. 93 412 20 38 . www.
grupbalana.com.  

Ruddigore o La nissaga maleïda 
de W.S. Gilbert i A. Sullivan. Dir: Joan 
Maria Segura. Amb Anna Alborch, Lali 
Camps, Rubén Montañá, Albert Mora, 
Maria Santallusia i Toni Sans. De dc. a 
ds., 22.15 h. Dg., 19.30 h. 23 €. Fins l’11 
de novembre. 

La nissaga dels Baronets de Ruddigore 
està maleïda. Tots els que hereten el títol 
estan obligats a cometre un crim mortal 
cada dia si no volen morir en terrible 
agonia. Un granger que amaga un secret 
horrible, un mariner amb bon cor, una 
donzella en edat de merèixer, la 
presidenta de l’Associació de Familiars 
de les Futures Víctimes i una núvia boja 
intentaran esquivar la mort un dia més. 
Qui serà la propera víctima del malvat 
baró de Ruddigore?. 

El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). www.elmolinobcn.com.  

El Molino aixeca l’ànim De dj. a 
dg., 18.30 h. 33 €. 

Espectacle de producció pròpia, amb 
elements del passat del Molino de ploma i 

lluentons, el passat més ‘vintage’, on 
l’humor i la interacció amb el públic són 
els protagonistes. I ningú millor per 
representar-ho que l’amfitriona de la 
casa, Merche Mar. 

El Molino Burlesque Fever De dj. 
a ds., 21.30 h. 33 €. 

El burlesque torna a El Molino de la 
mà de la companyia estable del teatre, el 
Team Molino, amb aquest espectacle on 
l’estètica de la cotilla i de la lliga, del 
vermell i el negre, del transformisme i la 
sensualitat, estan més presents que mai. 

El Polvorí de Montjuïc 
(Camí Polvorí, 1). T. 93 101 01 30. www.
teatrodelossentidos.com.  

Oracles de Teatro de los Sentidos . 
Dir: Teatro de los Sentidos . 70. Ds. i dg. 
de 18 a 22.05 €. 28 €. Del 27 d’octubre al 
10 de novembre. 

‘Oracles’ és una obra que no és una 
obra, sinó una creació teatral teixida amb 
quatre fils: el Laberint, l’Alquímia, 
l’Oracle i la Rondalla, amb un eix comú, la 
relació entre la Pregunta i el Misteri.   

La Seca 
(Flassaders, 40). T. 93 310 13 64. www.
laseca.cat.  

NOU Hamlet machine de Heiner 
Müller. Dir: Francesc Amaro. Amb Pau 
Sastre, Jordi Sanosa i Andrea Portella. De 
dj. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 16 €. De 
l’1 al 18 de novembre. 

Heiner Müller agafa els personatges de 
Hamlet com a pretext per parlar sobre ell 
mateix, sobre el teatre i sobre la història 
d’Alemanya. Hamlet destrueix la seva 
identitat d’origen i família. Hamlet 
denuncia allò criminal i terrorífic que es 
crea en l’esfera íntima de la família. 

La Villarroel 
(Villarroel, 87). T. 93 451 12 34. www.
lavillarroel.cat.  

 (!) Perversiones sexuales en 
Chicago de David Mamet. Dir: Juan 
Pedro Campoy. Amb Cristina Alcázar, 
Fernando Gil, Adriana Torrebejano, 
Javier Pereira. De dt. a dj., 21 h. Dv., 
21.30 h. Ds., 18.30 i 21 h. Dg., 18.30 h 
(Dj. 1 nov., 18.30 i 21 h). De 22,40 a 
24,40 €. Fins al 4 de novembre. 

Danny i Bernard compaginen els seus 
treballs d’oficina mundana amb històries 
sobre les preferències al llit. Joan i 
Deborah discuteixen sobre les 
deficiències dels homes. Danny i de 
Deborah, pel seu compte, inicien una 
relació basada en una intensa atracció 
sexual.  

Nau Ivanow 
(Hondures, 28-30). T. 93 340 74 68 . www.
nauivanow.com.  

(!) Sacrificis Dir: Iban Valero i Anna 
Ponces. Amb Enric Auquer, Nadina 
Campàs, Jaime C. Segura, Mònica Van 
Campen, Elisabet Sopesens. De dj. a ds., 
21 h. Dg., 19 h. 12 €. De l’1 al 4 de 
novembre. 

Em dic Àlex. Alexandra Àries. Fa un 
any aproximadament vaig tornar a 
néixer i l’única cosa que recordo és que 
existeix una classe de cargols assassins: 
Anentome Helena. Ara, quan arribi a 
casa, el més probable és que en Magnus, 
la meva actual parella, m’esperi per sopar 
amb un plat de cargols a taula.  

Sala Atrium 
(Consell de Cent, 435). T. 93 213 69 26. 
www.atrium.cat.  

 (!) Nix tu, Simona d’Albert Pijuan. 
Dir: Albert Mestres. Amb Aina Calpe.  De 

Cartellera

El nou Teatre Akadèmia continua 
apostant pel teatre clàssic. Si va 
obrir la temporada de manera 
excel·lent amb Llàstima que 
sigui una puta, de John Ford, 
continua amb Amfitrió 38, de 
Jean Giraudoux. La dirigeix 
Emilià Carilla i podem dir que 
estan en la mateixa freqüència 
d’ona.

Per què recuperes Giraudoux? 
Coneixia el text des del meu 
temps d’estudiant. Trobava 
fascinant això dels deús que 
vigilen els homes i veuen què 
passa... Sempre havia volgut fer-
la. És una comèdia, és àgil, 
eixelebrada, una mica excèntrica i 
un pèl filosòfica. Així que vaig 
decidir llençar-me per la finestra. 
Com? 
És fonamental, almenys per a mi, 
tenir alguns dels protagonistes 
quan em plantejo dirigir una obra. I 
aquí necessitava trobar Alcmena, 
la dona d’Amfitrió i absoluta 
protagonista de l’obra. Tenia 
l’Agnès Llobet, però la volia per un 
altre paper. Vaig provar moltes 
noies. I totes  tenien algun 
problema, fins que vaig dir-li a 
l’Agnès que ho provés. 
Aquí, de fet, el paper de la dona 
és fonamental. 
És una obra sobre homes. I si es 
diu Amfitrió 38 és perque 
Giraudoux és el 38è autor que 
escriu sobre el mite des de Plaute. 
El que passa, però, és que qui 
explica la història no és Amfitrió, 
sinó els déus Mercuri i Júpiter, i 
Alcmena. Amfitrió té només tres 

escenes. I l’obra tracta el procés 
d’Alcmena, de com entèn que hi 
ha coses que estan per sobre de 
nosaltres i estan per sobre dels 
nostres desitjos.
Què és el desig, per tu? 
De Giraudoux a nosaltres ha 
canviat la manera de presentar-lo, 
però, en el fons, el desig és el 
mateix. Per això és molt important 
que l’actriu que fa d’Alcmena 
tingui alguna cosa que la faci 
especial... Amfitrió és un devot de 
la seva dona. I Sòsia, la criada, la 
té com un ideal. 
Has optat per buidar l’espai. 
Hem creat un espai indeterminat, 
que pot ser una àgora grega o un 
saló francès dels anys 30.
L’obra, crec, té una mica de 
Cocteau i una mica de Pasolini. 
Quin dels dos predomina? 
Ni Pasolini, ni Cocteau. Cocteau 
era més genial i ara que ho dius sí 
que hi ha alguna cosa de Cocteau. 
Pasolini tenia una cosa fosca, 
lumpen. I aquesta obra no és gens 
lumpen. No hi ha cruesa.
Oi que hi ha una mica marro, en 
escena? 
Sexe en viu, a Barcelona, només 
n’hi ha al Bagdad... Aquí, podem 
dir que els déus baixen a la Terra a 
això. Júpiter li diu a Mercuri que vol 
tirar-se a Alcmena. Però això no és 
l’important, sinó les armes de 
seducció que desplega, com 
s’acosta a la seva alcova i es fa 
passar pel seu marit. El que em 
meravella de l’obra és com 
Giraudoux crea escenes 
bellíssimes d’una delicadesa 
excepcional. El que ve després no 
és tan important. –Andreu Gomila
  
AMFITRIÓ 38 
Teatre Akadèmia. Del 7 de 
novembre al 2 de desembre 

 La rèplica 
Emilià Carilla

Més Cocteau que Pasolini.


