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01. 
MARITS I MULLERS
Rigola va adaptar el guió de 
Woody Allen a Madrid fa dos anys 
i mig. Però el va esborrar per dur 
la peça a Barcelona i va començar 
de nou. Té uns actors de primera 
i una capacitat innata per fer que 
no deixis de mirar l’escena.  
� La Villarroel. De dt. a dg.

02. 
HIMMELWEG
Si es van perdre l’obra de Juan 
Mayorga fa una temporada, corrin 
ara mateix a l’Atrium i gaudeixin 
d’un espectacle que té nom i 
cognoms: Raimon Molins. I mirin 
com es manipula la història! 
� Sala Atrium. De dc. a dg.

03. 
NOMÉS SÓN DONES
Sol Picó és la més valenta. Es 
fica en uns embolics de cal déu 
i sempre en surt indemne. Aquí 
la tenim amb Maika Makovski i 
Míriam Iscla. Un trio imbatible!  
� TNC. De dc. a dg.

04. 
CAIXES
Marc Artigau no ha escrit la seva 
millor obra, però sí que ha escrit 
una peça que s’ha de veure.  
� Sala Flyhard. De dj. a dl.

05. 
ESTÁ ESCRITA EN SUS 
CAMPOS
Els mexicans ataquen de nou.  
� La Planeta (Girona). Dv. 16.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!Tan malvat com nosaltres
Andreu Gomila 

estrenarà el 2016 una versió de 

Les benignes, una novel·la que 

alemany Max Aue durant la 

persona corrent que es veu 

Cassiers, ens mostra un home 

que si qualsevol de nosaltres 

hauria fet el mateix. Per preparar 
la immersió, s’ha acostat primer 
a El sec i l’humit, un text posterior 
de l’autor franco-americà en el 

va viure 50 anys a Espanya sota 
la tutela de Franco, primer, i dels 

amb la lectura de La meva 

campanya de Rússia

nazi narra els seus quatre anys 
de combats al front rus, amb la 

identitat feixista es forma a 

Cassiers. Tindrem, per una 
banda, l’analista, l’autor, i per 
altra, el feixista, fins que, “a poc 
a poc els dos mons es fonen i no 

El director volia crear aquella 
sensació de proximitat del mal 

nos del perill, tan real avui com fa 

homes “d’una manera tan 

persona estranya que sempre 
troba la manera de ser 

arribarà a crear ell mateix un 

veia ell mateix com el reporter, 
que vol veure món i que aquest 

Un castell a Màlaga

való que va arribar al capdamunt 
de l’escalafó nazi fent servir tots 
els mitjans que tenia al seu 
abast. “Als anys 60, la televisió 

condemnat a mort en absència 
a Brussel·les, el va entrevistar al 
seu castell meravellós de 

el director. Hitler havia mort, 

vida plàcida i sense problemes. 
Un sonat amb aixopluc.

Le sec et l’humide  passarà per 
El Canal (Salt) el dg. 18.


