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CULTURES

CASSERRES
Festibalç Avui, a les 22.30
h, a la Font del Balç (tocant a
Gironella), espectacle de Berto
Romero i El Cansancio. Entrada
lliure. Per reservar taula per
sopar: 93 825 00 34.

MANRESA
Effervescent Elephants
Avui, a les 23 h, concert al Voi-
là! Cafè-teatre. Entrada gratuï-
ta.

SANT FRUITÓS DE BAGES
18è Festival de Músca Clàs-
sica Avui, a les 22 h, al Mas
de Sant Iscle. Concert de Mireia
Pintó (mezzosoprano), Claudi
Arimany (flauta) i Vladislav
Bronevetzky (piano). Entrades:
20 euros. 

MANRESA
Ioga de polaritat Els dies
24 de juliol, a les 9 h, i avui, a
les 20 h, al parc de l’Agulla (al
costat del bar), classes a l’aire
lliure i gratuïtes a càrrec de
Centre per Tu. Més informació
a www.centrepertu.com.

MANRESA
L’hora del pati Avui, a les
19 h, al pati de la Casa Lluvià,
taller de maquetes a càrrec
d’Anna Ollé, arquitecta. A partir
de 8 anys. Places limitades.

Gratuït. Inscripcions: 93 875
18 00 o manresa@cocac.cat. A
les 22 h, concert de Collage, La
nostra música, a càrrec de Laia
Boixadós (veu), David Gés
(baix, saxo i efectes) i Xevi
Camp (bateria i sàmpler). En-
trades: 5 euros. Organització:
Col·legi d’Arquitectes. Delega-
ció del Bages-Berguedà.

MANRESA
Poesia amb Josep Pedrals 
Avui, a les 20 h, a l’ateneu Ca
la Samsona. 

ÒDENA
Cinema a la fresca Avui, a
les 22 h, al carrer Migdia, en el
marc de la festa del barri de
Santa Olga, projecció de Gru,
mi villano favorito.

SANT BENET DE BAGES
La màgia del capvespre
Els dijous i divendres, fins al
27 de juliol, i els dimarts i di-
vendres, del 30 de juliol al 4 de
setembre, a les 19.30 h, expe-
riència per conèixer els horts i
els productes de Sant Benet
de Bages, amb un sopar a la
fresca i acabar amb un recorre-
gut sensorial pel monestir,
amb música, olors i imatges.
Preu: 35 euros per als adults i
17 euros per als infants fins a
12 anys. 

VILADOMIU NOU
Passejada pel bosquet de
Cal Pons i visita guiada a la
«catedral» de l’Alt Llobre-
gat Els dijous i divendres
de juliol i agost, a les 10 h, tro-
bada al Centre d’Interpretació
de l’església de la Colònia
Pons. Preu: 7,5 euros; majors
de 65 anys, 5,5 euros (menors
de 7 anys, gratuït). Durada: 2
hores. Organització: Consorci
del Parc Fluvial. 

VILANOVA DEL CAMÍ
Sopars a la fresca De di-
lluns a divendres, els mesos
de juny i juliol, passejada i so-
par a la fresca. La sortida inicial
serà a les 21 h, de Can Papas-
seit. Es farà una passejada al
Parc Fluvial de Vilanova del
Camí, amb punt de trobada en
llocs i hores diferents. Preu: 5
euros per un dia. 22 euros per
una setmana. 79 euros per
quatre setmanes. Només cal
apuntar-se un dia abans: 667
33 13 69 o 629 74 26 14. 

CALLÚS
Poti-poti per tothom La
programació de la primera edi-
ció de les activitats de la Fun-
dació Aplicació proposa avui, a
les 17 h, a la Fundació Aplica-
ció, taller de 3D-Minecraft. A
les 17 h, al Vagó, Parliamo ita-
liano. A les 18 h, al Vagó, Spe-
ak english. A les 19 h, a l’escola
municipal de música, taller de
batukada casolana. 
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AGENDA 

BLANCANIEVES I LA
LEYENDA DEL CAZADOR
★ ★

Estats Units, 2012. Fantàstic.
128 min. Direcció: Rupert
Sanders. Intèrprets: Kristen
Stewart (Blancaneu), Charlize
Theron (reina Ravenna), Chris
Hemsworth (Èric, el caçador).
 La reina Ravenna és un
ésser diabòlic que alimenta la
seva bellesa amb la vida de
noies joves, fins que apareix
una nena que sembla més
bonica que ella. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera. 

EL ENIGMA DEL CUERVO
★★★

Espanya, Hongria i Estats
Units, 2012. Thriller. 110 min.
Direcció: James McTeigue.
Intèrprets: John Cusack (Edgar
Allan Poe), Luke Evans
(detectiu Emmett Fields),
Alice Eve (Emily) i Brendan
Gleeson (coronel Hamilton). 

Baltimore, final del segle XIX.
Una mare i la seva filla són
assassinades. El detectiu
Fields descobreix que el crim
s’assembla a un de publicat
pel diari local i que signa Poe.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

EL SECRET DELS 24 ES-
GLAONS ★ ★ ★

Espanya. 2012. 86 min.
Aventures. Direcció i guió:
Santiago Lapeira. Intèrprets:
Maxi Iglesias (Marc), Ona
Casamiquela (Anna), Aída Flix
(Andrea), Albert Adrià (Xavi),
Enrique García Segado, Pedro
Gutiérrez. Quatre joves
amics coincideixen a la casa
del professor d’un d’ells,
Carlos, que està fent un estudi
dels càtars. Ell els explica que
ha descobert per casualitat un
pergamí que indica el camí cap
al cementiri maleït dels «24
esglaons», un lloc on es va
enterrar la medalla del
pescado, que posseeix un
valor increïble. Bages Centre
(Manresa).

ICE AGE 4★★

Estats Units, 2012. Animació,
comèdia familiar. 94 min.
Direcció: Steve Martino i Mike
Thurmeier Quart episodi
dels films d’animació Ice Age,
que tracten sobre una colla
d’animalons prehistòrics que
intenten sobreviure a les
múltiples adversitats que
troben en el seu entorn. En
aquesta ocasió, el perill
procedirà de la divisió de la
Terra en continents. Bages
Centre (Manresa), Kursal

(Igualada) i Multicines
Abrera.

INTOCABLE  ★ ★ ★ 

França, 2011. 115 min.
Comèdia dramàtica. Direcció i
guió: Eric Toledano i Olivier
Nakache. Intèrprets: François
Cluzet (Philippe), Omar Sy
(Driss), Audrey Fleurot
(Magalie) Després de
canviar cada dos per tres
d’assistent a causa del seu
mal caràcter, el multimilionari
tetraplègic Phillipe Pozzo
decideix contractar el jove
Driss, un immigrant. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

MEN IN BLACK 3 ★ ★

Estats Units, 2012. Acció,
ciència-ficció 106 min. Direc-
ció: Barry Sonnenfeld. Intèr-
prets:  Will Smith (agent J),
Tommy Lee Jones (agent K),
Josh Brolin (agent K jove), Ali-
ce Eve (agent O jove), Emma
Thompson  (agent O), Jemaine
Clement (Boris), Michael Stuhl-
barg (Griffin).  El veterà
agent K ha patit els efectes
d’un viatge al passat i el seu
company inseparable, J, haurà
de seguir els seus moviments i
retrocedir fins a la dècada dels
setanta per resoldre la situa-
ció. Multicines Abrera.

TENGO GANAS DE TI★

Espanya, 2012. 100 min.

Drama romàntic. Direcció:
Fernando González Molina.
Intèrprets: Mario Casas
(Hache), Clara Lago (Gin) i
María Valverde (Babi).  
Hache torna a Barcelona
després de dos anys a
Londres. No ha oblidat Babi,
amb qui va viure una gran
història d’amor. Mentre manté
la por de reviure aquelles
emocions, inicia una relació
amb Gin, una noia que irromp
en la seva vida. Bages Centre
(Manresa), Kursal
(Igualada) i Multicines
Abrera.

THE AMAZING SPIDER-MAN
★ ★ ★

Estats Units. 2012. 136 min.
Acció, fantàstic, drama.
Direcció: Marc Webb. Intèrprets:
Andrew Garfield (Peter Parker /
Spider-Man), Emma Stone
(Gwen Stacy), Rhys Ifans (Dr.
Curt Connors / Llangardaix),
Martin Sheen (tiet Ben), Sally
Field  (tieta May). El nou
lliurament de Spider-Man crea
una incògnita respecte a
l’aparició dels seus poders, que
resta connectada amb la mort
dels seus pares. D’altra banda,
la noia ja no és la imprevisible
Mary Jane Watson, sinó la més
freda Gwen Stacy. Aquests
dos canvis aventuren una
muntanya russa de patiments
per al superheroi en els films
d’aquesta nova trilogia. Bages
Centre (Manresa), Kursal
(Igualada) i Multicines
Abrera.

Les pel·lícules

LA CARTELLERA valoració realitzada per J. B. i E. S.

★★★★★ OBRA MESTRA ★★★★ MOLT BONA ★★★ BONA ★★ INTERESSANT ★ REGULAR ● DOLENTA

EL DICTADOR ★ ★ ★

Estats Units, 2012. Comèdia. 83 min. Direcció: Larry Charles.
Intèrprets: Sacha Baron Cohen (almirall general Aladeen), Anna
Faris (Zoey), Ben Kingsley (Tamir), Jason Mantzoukas (Nadal) i
Megan Fox (ella mateixa).  L’almirall Haffaz Aladeen és un
dèspota capaç de qualsevol cosa per garantir que la democràcia
no arribarà a l’estat de Wadiya. Mentre és de viatge a la seu de
les Nacions Unides, a Nova York, hi ha un cop d’estat i es veu
obligat a subsistir a la ciutat nord-americana com un immigrant.
Bages Centre (Manresa), Kursal (Igualada) i Multicines
Abrera.

QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO★ ★

Estats Units, 2012. Comèdia romàntica. 110 min. Direcció: Kirk
Jones. Intèrprets: Cameron Díaz (Jules), Elizabeth Banks (Wendy),
Anna Kendrick (Rosie), Dennis Quaid (Ramsey), Jennifer López
(Holly) i Brooklyn Decker (Skyler). Basat en un llibre que és
com la bíblia de l’embaràs als Estats Units, i que llegeixen
gairebé totes les futures mares, parla de cinc dones que estan a
punt de tenir un fill. Bages Centre (Manresa) i Multicines
Abrera.

LOBOS DE ARGA★ ★

Espanya, 2011. Comèdia negra. 97 min. Direcció: Juan Martínez
Moreno. Intèrprets: Gorka Otxoa (Tomás Mariño), Carlos Areces
(Calisto), Secun de la Rosa (Mario) i Luis Zahera (sargent de la
Guàrdia Civil). Un escriptor torna al seu poble per acabar una
novel·la, però els veïns prefereixen oferir-lo en sacrifici per
posar fi a la maledicció dels homes llop.Bages Centre
(Manresa).

EL PACTO★ ★

Estats Units, 2011. Thriller. 105 min. Direcció: Roger Donaldson.
Intèrprets: Nicolas Cage (Will Gerard), January Jones (Laura
Gerard), Guy Pearce (Simon) i Jennifer Carpenter (Trudy). Will
és un professor de llengua que viu feliçment casat amb una
prestigiosa concertista, Laura, que pateix una brutal violació.
Mentre espera a l’hospital, un home misteriós li proposa
prendre’s la justícia pel seu compte, però tot serà una
enganyifa.Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

ATLÀNTIDA �93 874 55 66 PASSEIG DE PERE III, 50

Jornada de descans.

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 The Amazing Spiderman 3D 16.30-19.30-22.15 h
Sala 2 Lobos de arga 16.30-18.30-20.30-22.45 h
Sala 3 The Amazing Spiderman 16.10-19.00-22.00 h
Sala 4 El pacto 16.10-18.15-20.20-22.40 h
Sala 5 Ice Age 4 16.00-18.00-20.00 h
Sala 5 El enigma del cuervo 22.40 h
Sala 6 The Amazing Spiderman 17.00-19.50-22.30 h

Sala 7 Ice Age 4 3D 16.20-18.20-20.20-22.20 h
Sala 8 El dictador 16.40-18.30-20.20-22.45 h
Sala 9 Tengo ganas de ti 17.30-20.00-22.30 h
Sala 10 Ice Age 4 (català) 16.30-18.30-20.30 h
Sala 10 El  secret dels 24 esglaons (català) 22.45 h
Sala 11 Blancanieves y la leyenda del cazador 16.30 h
Sala 11 Tengo ganas de ti 19.00-22.00 h
Sala 12 Que esperar cuando ... 16.00-18.10-20.20-22.40 h

KURSAL �93 805 32 22 CARRER DE SANT MAGÍ, 29

Sala 1 El dictador 18.00-20.00-22.30 h
Sala 2 The Amazing Spiderman 17.30-20.00-22.30 h
Sala 3 Ice Age 4 18.15 h
Sala 3 Tengo ganas de ti 20.15-22.30 h

MULTICINES ABRERA �93 770 70 12 C/ HOSTAL DEL PI, 4-6

Sala 1 The Amazing Spiderman 16.50-19.30-22.40 h
Sala 2 Ice Age 4 3D 15.40-17.40-19.40-21.40 h
Sala 3 El dictador 16.15-18.05-20.00-22.00 h
Sala 4 The Amazing Spiderman 3D 16.00-18.45-21.30 h
Sala 5 Ice Age 4 16.30-18.30-20.30-22.30 h
Sala 6 Que esperar cuando cuando ... 15.45-18.00-20.20-22.35 h
Sala 7 Intocable 15.30 h
Sala 7 Men in black 3 17.50 h
Sala 7 El enigma del cuervo 20.20-22.50 h
Sala 8 Blancanieves y la leyenda del cazador 17.10 h
Sala 8 Tengo ganas de ti 19.50-22.20 h
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MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

EL PRINCIPI D’ARQUÍMEDES
Autor i director: Josep Maria Miró. Intèr-

prets: Albert Ausellé, Roser Batalla, Rubén
de Eguia i Santi Ricart. � LLOC: Sala Be-
ckett. c. de l’Alegre de Dalt, 55. Barcelona.
� DIES: fins al 29 de juliol. De dimarts a
dissabte, a les 21.30 h, diumenge, a les
18.30 h. Durada: 70 minuts. Preu: 18 euros. 

a sospita és un arma de do-
ble tall que culpabilitza la
víctima i enverina el botxí.

Jordi és un monitor de natació que fa
un petó a un nen per ajudar-lo a
vèncer la por el dia que toca comen-
çar a flotar sense la bombolleta. Són
nens de cinc anys, tot sembla inno-
cent, però una nena explica als pares
que el bes va ser a la boca. La resta és
fàcil d’imaginar: del dubte a l’acusa-
ció sense contrast només hi ha un pas.

Però res és senzill ni previsible a El
principi d’Arquímedes, la proposta
de la Sala Beckett pel Grec d’engua-

ny. El dramaturg vigatà Josep Maria
Miró  va guanyar el Premi Born 2011
amb un text que pren la pederàstia
com a excusa per desenvolupar un
tractat intens i honest sobre la infàmia
de la sospita en una societat bun-
queritzada per la correcció mal entesa.
Una reflexió sobre la vigència dels va-
lors morals i democràtics servida
sense alliçonament i on Miró es pre-
gunta quin espai li és reservat a la lli-
bertat en una comunitat que ho con-
verteix tot en protocol i suspicàcia.

Els espectadors són convidats a
distribuir-se en dues graderies opo-
sades i l’acció  s’esdevé al mig en una
escenografia mutant que canvia el
punt de vista del públic. Una argúcia
escènica capital per donar a entendre
que els conflictes no es poden jutjar
sense considerar totes les perspecti-
ves en disputa.

El principi d’Arquímedes és un tre-
ball admirable que confronta la con-
dició humana amb les seves limita-
cions. Roser Batalla, en el paper de
l’astorada directora de la piscina, lidera
un conjunt actoral que converteix el
muntatge en una suggestiva visualit-
zació d’allò que queda sota la cendra
quan el volcà de la infàmia s’apaga i
la lava pren el lloc a la raó.

L



LA CULTURA DE LA SOSPITA
QUE SOSCAVA LA SOCIETAT

TEATRE CRÍTICA

«El principi d’Arquímedes» obté l’aplaudiment unànime de la
crítica i el públic amb una reflexió sobre la desconfiança

Toni Mata i Riu BARCELONA


