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CULTURES

MANRESA
Cantània 2012 Avui, i cada
dia fins divendres, a les 21 h, a
la sala gran del Teatre Kursaal,
funcions de la cantata 50 mi-
lions de segons, amb alumnes
de 5è i 6è de primària de dife-
rents escoles de Manresa i co-
marca. Entrades: 6 euros. Ven-
da a taquilles, www.kursaal.cat
i 93 872 36 36.

MANRESA
Taula rodona «Parla’m en
català» Avui, a les 19 h, a la
sala d’actes del Casino, taula
rodona sobre l’ús social de la
llengua, amb persones nouvin-
gudes i l’actor Toni Albà. Ho or-
ganitza: Òmnium Bages i Cen-
tre de Normalització Lingüísti-
ca Montserrat.

MANRESA
Xerrada «Elixir de vida i sa-
lut: In vino veritas» Avui, a
les 20 h, a la Fundació Caixa
Manresa, a càrrec del doctor
Rafael Blesa, director del Ser-
vei de Neurologia de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona. Entrada lliure.

CALDERS
Art i naturalesa_Land Art
El taller, impartit per Sergio Fe-
rrúa, artista de la natura, gira al
voltant dels valors del medi
ambient, la interacció, la per-
cepció i l’energia viva de la na-
tura per explorar i captar l’acti-
tud creativa per a l’apliació ar-
tística. Es farà els dies 26 i 27
de maig al CACiS El Forn de la
Calç, de 9 a 18 h. Preu: 85 eu-
ros (amb material i menjar in-
clòs per als dos dies). Places li-
mitades. Informació i inscrip-
cions: 93 830 91 59 i info@ca-
cis.cat.

MANRESA
Confecció del programa d’ac-
tes de la festa major Les
entitats de la ciutat poden fer
arribar les seves propostes fins
al 31 de maig amb l’objectiu
d’unir esforços per fer una fes-
ta més potent. Informació: 93
875 34 10 o cultura@ajmanre-
sa.cat.

MANRESA
Taller del Jardí L’oferta del
Taller del Jardí (Hospital, 18) in-
clou: taller de sabons casolans,
el dissabte 2 de juny, de 9.30
a 13.30 h (preu: 48 euros). In-
formació:  630 402 156 o an-
naflors7@yahoo.es.

MOIÀ
Conversa en anglès Avui, a
les 15.30 h, a la Biblioteca.
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AGENDA 

ADIÓS A LA REINA★ ★ ★

França, Espanya, 2011. Drama
històric. 100 min. Direcció:
Benoît Jacquot. Intèrprets:
Diane Kruger (Maria
Antonieta), Léa Seydoux
(Sidonie Laborde), Virginie
Ledoyen (Gabrielle de
Polignac), Xavier Beauvois
(Lluís XVI). Amb la
Revolució Francesa a punt de
canviar el món, Sidonie viu a
Versalles, on treballa com a
lectora de la reina, que viu
aliena a tot allò que passa
portes enfora del palau.
Atlàntida (Manresa). 

AMERICAN PIE (IV)★

Estats Units, 2012. Comèdia.
113 min. Direcció: J. Hurwitz i
H. Schlossberg. Intèrprets:
Jason Biggs (Jim), Alyson
Hannigan (Michelle), Seann
William Scott (Steve Stifler),
Tara Reid  (Vicky) i Chris Klein
(Oz). Els adolescents del
primer lliurament van casar-se
en el tercer i ara els ha arribat
el moment de comprovar la
seva maduresa.Bages
Centre (Manresa), Kursal
(Igualada) i Multicines
Abrera. 

INFILTRADOS EN CLASE 
★ ★ 

Estats Units, 2012. Acció,
comèdia. 109 min. Direcció:
Phil Lord i Christopher Miller.
Intèrprets: Jonah Hill (agent
Schmidt), Channing Tatum

(agent Jenko), Ice Cube (capità
Dickson) i Brie Larson (Molly).
Un parell de policies són
degradats a fer-se passar per
alumnes en una escola.
Bages Centre (Manresa) 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) i 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 perquè tingui cura d’ell.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LA PESCA DEL SALMÓN EN
YEMEN★ ★ 

Regne Unit, 2011. Comèdia
dramàtica, romàntica. 107
min. Direcció: Lasse Hallström.
Intèrprets: Ewan McGregor (Dr.
Fred Jones), Emily Blunt
(Harriet Chetwode-Talbot) i
Kristin Scott Thomas (Patricia
Maxwell). El xeic del Iemen
decideix transportar la seva
passió per la pesca del salmó
a la seva terra, on gairebé no
hi ha aigua. El Dr. Alfred Jones,
funcionari del govern britànic,
ho trobarà una bestiesa.
Bages Centre (Manresa).

LAS NIEVES DEL 
KILIMANJARO ★ ★ 

França, 2011. Drama. 107

min. Direcció: Robert
Guédiguian. Intèrprets: Ariane
Ascaride (Marie-Claire), Jean-
Pierre Darroussin (Michel) i
Gérard Meylan (Raoul). 
Michel perd la feina però
aquest enrenou no afecta la
seva felicitat ni la de la gent
que l’envolta, la seva dona, els
fills i els néts. No obstant això,
un robatori el fa canviar
d’estat d’ànim. Atlàntida
(Manresa). 

LORAX  ★ ★ 

Estats Units, 2012. 86
minuts. Animació, comèdia.
Direcció: Chris Renaud, Kyle
Balda.  La humanitat ha
exterminat del tot la
naturalesa i només alguns
recorden com eren els arbres.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abera. 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE
★ ★ ★

Estats Units, 2012. Ciència-
ficció, drama. 142 min.
Direcció: Gary Ross. Intèrprets:
Jennifer Lawrence (Katniss
Everdeen), Josh Hutcherson
(Peeta Mellark) i Liam Hems-
worth (Gale Hawthorne). 
L’acció se situa en el futur, en
una nació anomenada Panem,
damunt d’allò que va ser
Amèrica del Nord. Cada
districte envia una parella de
joves perquè competeixin en
Els jocs de la fam, un xou
televisiu en el qual aquests
adolescents lluiten fins que
només en queda un de viu.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LOS VENGADORES★ ★ ★

Estats Units, 2012. Aventures
i ciència-ficció. 142 min.
Direcció: Joss Whedon.
Intèrprets: Robert Downey Jr.
(Iron Man), Chris Hemsworth
(Thor), Scarlett Johansson
(Vídua Negra), Chris Evans
(Capità Amèrica).  La Vídua
Negra, Ull de Falcó i Nick Fury
s’uneixen a la resta de
personatges en la defensa de
la Terra davant d’un atac

organitzat per Loki, germà de
Thor, disposat a imposar els
seus perversos objectius.
Manresa (Bages Centre),
Kursal (Igualada) i
Multicines Abrera. 

SAFE★ ★ 

Estats Units, 2011. Thriller.
92 min. Direcció: Boaz Yakin.
Intèrprets: Jason Statham
(Luke Wright), Catherine Chan
(Mei), Robert John Burke
(capità Wolf). Un home
desesperat decideix defensar
una nena xinesa dels seus
perseguidors, la màfia russa.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera. 

SOMBRAS TENEBROSAS
★ ★ ★

Estats Units, 2012. Comèdia
fantàstica. 113 min. Direcció:
Tim Burton. Intèrprets: Johnny
Depp (Barnabas Collins),
Michelle Pfeiffer (Elizabeth
Collins Stoddard), Helena
Bonham Carter (Dra. Julia
Hoffman) i Eva Green
(Angelique Bouchard). 
Barnabas Collins és el fill
d’uns emigrants anglesos que
s’instal·len als Estats Units, el
1752. De gran, és un home ric
i poderós, però comet l’error
de trencar el cor d’Angelique,
una noia d’aspecte dolç que
és, en realitat, una bruixa.
Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i
Multicines Abrera. 

UN LUGAR DONDE 
QUEDARSE★ ★ ★

Itàlia, França i Irlanda, 2011.
Comèdia dramàtica. 118 min.
Direcció: Paolo Sorrentino.
Intèrprets: Sean Penn
(Cheyenne), Francesc
McDormand (Jane), Eve
Hewson (Mary), Judd Hirsch
(Mordecai) i Kerry Condon
(Rachel). Cheyenne és una
estrella del rock retirada. Arran
de la mort del seu pare,
descobreix que aquest havia
dedicat trenta anys a buscar
un criminal nazi. Atlàntida i
Bages Centre (Manresa). 

Les pel·lícules

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

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

LA SOMBRA DE LA TRAICIÓN ★

Estats Units, 2011. Thriller. 98 min. Direcció: Michael Brandt.
Intèrprets: Richard Gere (Paul Sheperdson), Topher Grace (Ben
Geary), Martin Sheen (Tom Highland), Odette Yustman (Natalie),
Stephen Moyer (Brutus), Stana Katic (Amber), Tamer Hassan
(Boz) i Chris Marquette (Oliver). Un assassí soviètic anomenat
Cassius mata un senador dels Estats Units i obliga un agent
jubilat de la CIA, Paul Sheperdson, a formar equip amb un policia
jove i impulsiu anomenat Ben Geary. Paul està convençut que
tot plegat és una trampa i Cassius fa anys que està mort. Bages
Centre (Manresa), Kursal (Igualada) i Multicines Abrera. 

EL CANGURO★ ★

Estats Units, 2011. Comèdia. 82 min. Direcció: David Gordon.
Intèrprets: Jonah Hill (Noah), Sam Rockwell (Karl), Ari Graynor
(Marisa), Max Records (Slater), J. B. Smoove (Julio), Jessica Hecht
(Sandy) i Erin Daniels (senyora Pedulla). El pitjor cangur i els
nens més incontrolables viuen una nit de bogeria pels carrers de
Nova York, unes aventures en les quals apareixen drogues,
mafiosos i strippers. Bages Centre (Manresa). 

SOUL SURFER★ ★

Estats Units, 2011. Biopic, drama. 106 min. Direcció: Sean
McNamara. Intèrprets: AnnaSophia Robb (Bethany Hamilton),
Helen Hunt (Cheri), Lorraine Nicholson (Alana), Carrie
Underwood (Sarah) i Dennis Quaid (Tom).  L’australiana
Bethany Hamilton va assolir diversos èxits esportius quan era
adolescent. Un dia, però, un tauró li va arrencar un braç. La noia
no es va ensorrar i va mostrar un gran esperit de superació per
tornar a fer surf. Bages Centre (Manresa). 

ELS CADELLS I EL CODI MARCO POLO★ ★

Espanya i Itàlia, 2012. Animació. 90 min. Direcció: Sergio Manfio.
Els animalons protagonistes de la sèrie televisiva es troben a
Venècia per descobrir un codi que va pertànyer al llegendari
Marco Polo, però la bruixa Corneja pretén enganyar-los i assecar
els canals. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera. 

LES ESTRENES DE LA SETMANA

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

Sala 1 Un lugar donde quedarse 18.20-20.30-22.40 h
Sala 2 Las nieves del Kilimanjaro 17.20-19.50-22.20 h
Sala 3 Adiós a la reina 18.10-20.20-22.30 h

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Sombras tenebrosas 18.20-20.30-22.40 h

Sala 2 Safe 18.20-20.20-22.45 h
Sala 3 Infiltrados en clase 18.10-20.20-22.30 h
Sala 4 La sombra de la traición 18.30-20.30-22.45 h
Sala 5 Los vengadores 19.40-22.20 h
Sala 6 El canguro 18.15-20.10-22.45 h
Sala 7 Soul surfer 17.15 h
Sala 7 Los vengadores 3D 19.20-22.00 h
Sala 8 Los juegos del hambre 17.00-19.40-22.20 h    
Sala 9 Intocable (en català) 17.20-19.50-22.20 h

Sala 10 Els cadells i el codi de Marco Polo 18.20 h
Sala 10 Un lugar donde quedarse 20.10-22.30 h
Sala 11 Lorax 18.15 h    
Sala 11 La pesca del salmón en Yemen 20.00-22.30 h
Sala 12 American Pie: el reencuentro 18.10-20.25-22.40 h    

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

Sala 1 Sombras tenebrosas 18.15-20.30-22.45 h
Sala 2 Los vengadores 17.40-20.40 h
Sala 3 American Pie: el reencuentro 18.00-20.20-22.45 h
Sala 4 La sombra de la traición 18.05-20.10-22.15 h
Sala 5 Los vengadores 19.00-22.00 h
Sala 6 Els cadells i el codi de Marco Polo 17.30 h
Sala 6 Los juegos del hambre 19.40-22.30 h
Sala 7 Intocable 18.25-22.35 h  
Sala 7 Safe 20.40 h
Sala 8 Lorax 18.00 h
Sala 8 Infiltrados en clase 20.00-22.20 h

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

Sala 1 La sombra de la traición 18.15-20.15-22.30h
Sala 2 Sombras tenebrosas 18.00-20.00-22.30h
Sala 2 American Pie: el reencuentro 18.15-20.15 h
Sala 3 Los vengadores 22.30h
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MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

ENS HAURÍEM D’HAVER
QUEDAT A CASA
Direcció i autoria: Llàt-

zer García. Intèrprets:
Guillem Motos, Marta Aran,
Mima Riera, David Ortega i
Laura López. � LLOC: Sala
Muntaner. c. Muntaner, 4.
Barcelona. � DIES: fins al
17 de juny. De dimecres a
dissabte, 21 h; diumenge,
18.30 h. � PREUS: 16 eu-
ros (dimecres i dijou); 18 e.
(de divendes a diumenge).
www.salamuntaner.com

magineu una
comèdia. Fer
riure. Alegrar

una mica el dia enmig
de tanta negativitat. Ar-
rancar un somriure.
Sembla una tasca sen-
zilla, però no ho és. Ens
hauríem d’haver quedat
a casa aconsegueix,
com a mínim, que en
sortir del teatre no et re-
peteixis el títol de l’obra
a tu mateix, sinó que
tinguis la impressió que
has passat una bona
estona. Simplement,
sense més pretensions.

El text de Llàtzer Gar-
cia és una comèdia que
parla de la comèdia. El
muntatge es va estrenar
a la sala La Planeta de
Girona en coproducció
amb el Festival Tem-
porada Alta del 2010.
Ha hagut de passar for-
ça temps abans que la
companyia tingués la
possibilitat d’estrenar a
Barcelona, però el seu
llarg recorregut l’avala.

Ens hauríem d’haver
quedat a casa és una
comèdia sobre teatre,
autoparòdica: una jove
companyia es busca la
vida en el món de la
faràndula. I la compa-
nyia real se n’ha sortit
millor que la de l’obra,

que són intèrprets aca-
bats de llicenciar i volen
triomfar el dia de l’es-
trena del seu especta-
cle, que té lloc en un
cafè-teatre rònec, tota
una referència a la ciu-
tat, on han començat
molts dels grans. L’es-
trena no serà fàcil, ja
que a part de les neures
particulars de cadascú
–tan pròpies d’actors i
directors–, les seves
grans aspiracions xo-
quen amb problemes
com la falta de focus
del local i les dificul-
tats per assajar en al
mateix moment que el
monologuista de la se-
gona hora.

De fet, aquest és un
dels moments estrella
de l’obra: la contrapo-
sició del teatre trans-
cendental, pretensiós,
conceptual, que fa re-
ferències a Brecht i Joy-
ce, amb un monologu-
ista que explica els acu-
dits més dolents de la
història. Tot i que els
plantejaments meta-
teatrals estan més que
vistos i tenen el risc de
caure en un cert gre-
mialisme, el text de Gar-
cia és per a tots els pú-
blics, sense renunciar,
però, a més d’una pica-
da d’ullet a actors i di-
rectors. Malgrat que ex-
hibeix alguns alts i bai-
xos, els diàlegs no dei-
xen d’arrancar somriu-
res als espectadors.

Els intèrprets esta-
bles de la companyia
Arcàdia, (Guillem Mo-
tos, Marta Aran, Mima
Riera, David Ortega,
Laura López) es lluei-
xen i mostren el seu po-
tencial còmic –que bé
que hi hagi dones que
fan gràcia! Al final,
aconsegueixen això tan
difícil de fer riure, sen-
se caure en els tò-
pics –com el monolo-
guista patètic– i sense
pretensions –com la
companyia novella–.
Llarga vida a la comè-
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LA COMÈDIA
COM A TERÀPIA

«Ens hauríem d’haver quedat a casa»
arriba a la Sala Muntaner després de
l’estrena al Temporada Alta del 2010

Aloma Vilamala 

TEATRE CRÍTICA

L’obra parla dels neguits d’una jove companyia

XAVIER PI


