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CULTURES

BErGa
«La via europea de l’estat
català» Avui, a les 19 h, a
la sala d’actes del casal d’Euro-
pa del Berguedà (Pavelló de
Suècia), xerrada a càrrec de
carme Forcadell, presidenta de
l’assemblea nacional catala-
na. ho organitzen: Òmnium
cultural Berguedà i l’assem-
blea nacional catalana. Entra-
da lliure.

ManrESa
«Vols aprendre a menjar bé
per sentir-te millor?»
Avui, a le 18.30 h, al centre de
Psicoteràpies Espai Vital (c. de
les Piques, 18).

SoLSona
«L’atenció i cura de la per-
sona amb demència»
Avui, a les 19 h, a Solmèdic
(crta. Manresa, 49 baixos),
amb Montserrat Vila, inferme-
ra, antropòloga i professora de
geriatria dela Fundació uni-
versitària del Bages. també in-
tervindran íngrid charques,
metgessa de la unitat de me-
mòria del Solsonès, i Ma. rosa
riera, presidenta de l’associa-
ció de Familiars de malalts
d’alzheimer i altres Demèn-
cies del Bages, Berguedà i Sol-
sonès.

ViLanoVa DEL caMí
«Alimentació, més enllà de
la nutrició» Avui, de 15 a

17 h, a can Papasseit. ho or-
ganitza: Espais familiars de
l’anoia amb la col·laboració
dels Serveis Personals.

ManrESa
Taller de lectures en veu
alta Avui, a les 11 h, a la bi-
blioteca del casino. 
Expressió artística Avui, a
les 17.30 h, al casal d’avis La
nostra Llar de l’aV Valldaura. 

ManrESa
Club de lectura en anglès
Avui, a les 19 h, a la sala ta-
llers de la biblioteca del casi-
no, tertúlia sobre la novel·la
Persuasió, de Jane austen.

MartorELL
Presentació del llibre «Tu
també pots» Avui, a les
19 h, a l’auditori del centre
cultural, presentació a càrrec
dels autors, Jordi Sanuy i Lluís
Puig. ho organitza: Martorell
atlètic club.

ManrESa
Meditació guiada Avui, a
les 22 h, a l’Espai annamasté
(plaça Fius i Palà, 1). 

ManrESa
Caminada a El cingle de la
roca tinyosa Dimecres, a
les 8.15 h, sortida del caP de
la Sagrada Família (c. Sant
cristòfol, 34).

SÚria
«El Juliol tot ho vol» El
programa de lleure, organitzat
per la SaS amb la col·laboració
de l’ajuntament, ja té obert el
termini d’inscripcions, que
s’han de realitzar al pavelló
d’esport fins al 14 de juny.
Les dates de realització del
programa, per a infants de P3
a 6è de primària, seran de l’1 al
26 de juliol. Es realitzaran es-
ports, manualitats, jocs, excur-
sions, .... informació: 93 869
58 4, 616 53 11 69 o juliolto-
thovol2013@gmail.com

BaGÀ
21è Concurs de Fotografia
del Parc Natural del Cadí-
Moixeró El concurs té el
lema Estiu al Parc natural, Les
fotografies es podran lliurar
fins al 29 de juny, en mà o
per correu, al centre del Parc
(c/ de la Vinya, 1). 
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AGENDA 

360. JUEGO DE DESTINOS
★★

regne unit, 2012. Drama
romàntic. 110 minuts.
Direcció: Fernando Meirelles.
intèrprets: anthony hopkins
(John), Jude Law (Michael
Daly), Ben Foter (tyler),
rachel Weisz (rose). amb la
voluntat de refer La ronda,
d’arthur Schnitzler, Meirelles
ofereix un recorregut per les
relacions sentimentals d’un
grapat de personatges. Bages
Centre (Manresa).

BUSCANDO A NEMO 3D
★★★

Estats units, 2003. animació.
100 minuts. Direcció: andrew
Stanton. Buscando a nemo
(2003) torna ara en 3D, amb
el trascendental viatge d’un
peix pallasso sobreprotector,
Marlin i el seu jove fill, nemo.
Bages Centre (Manresa).

DEAD MAN DOWN ★★

Estats units, 2013. thriller.
118 minuts. Direcció: niels
arden oplev. intèrprets: colin
Farrell (Victor), noomi rapace
(Beatrice), Dominic cooper
(Darcy), terrence howard
(alphonse) i isabelle huppert
(Valentine). Victor és la mà
dreta d’alphonse, un senyor
del crim amenaçat per un
assassí que està matant els
membres de la seva banda un
a un. Multicines Abrera.

ELS CROODS ★★★

Estats units, 2013. animació.
98 minuts. Direcció i guió: Kirk
DeMicco i chris Sanders. 
Durant el croodaci, part de la
terra viu cataclismes que
motiven migracions. una
família emprèn un viatge lluny
de la cova que els ha protegit
sempre. Multicines Abrera.

EL GRAN GATSBY ★★★

austràlia i Estats units, 2013.
Drama. 143 min. Direcció: Baz
Luhrmann. intèrprets:
Leonardo Dicaprio (Jay
Gatsby), tobey Maguire (nick
carraway), carey Mulligan
(Daisy Buchanan), Joel
Edgerton (tom Buchanan) 
un aspirant a escriptor, nick
carraway té de veí un miste-
riós milionari, Jay Gatsby, que
organitza fastuoses festes.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

FAST & FURIOUS 6 ★★★

Estats units, 2013. acció. 130
min. Direcció: Justin Lin.
intèrprets: Vin Diesel (Dominic
toretto), Paul Walker (Brian
o’conner), Dwayne Johnson
(Luke hobbs) i Luke Evans
(owen Shaw). hobbs
ofereix a Dom l’indult a canvi
que l’ajudi a atrapar una
banda de conductors
mercernaris.  Bages Centre
(Manresa), Multicines
Abrera i Kursal (Igualada).

FILL DE CAÍN ★★★

Espanya, 2013. thriller. 90
minuts. Direcció: Jesús

Monllaó. intèrprets: José
coronado (carlos albert), Julio
Manrique (Julio Beltrán), Maria
Molins (coral), Jack taylor
(andrew) i David Solans (nico
albert). Guió: Sergio Barrejón i
David Victori. Fotografia: Jordi
Bransuela.  L’estrany
caràcter del jove nico albert
s’explica per la misèria moral
que l’envolta arreu, però els
seus pares no ho comprenen i
decideixen contractar un
psicòleg per transformar-lo.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

IRON MAN 3 ★★★

Estats units i Xina, 2013.
ciència-ficció. 130 minuts.
Direcció: Shane Black.
intèrprets: robert Downey Jr.
(tony Stark / iron Man),
Gwyneth Paltrow (Pepper
Pots), Don cheadle (James
rhodes / War Machine). El
multimilionari i geni de la
tecnologia tony Stark crea un
nou tipus d’armadura. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

MI GRAN AVENTURA 
SEXUAL ★★

canadà, 2012. comèdia. 98
minuts. Direcció: Sean Garrity.
intèrprets: Jonas chernick
(Jordan), Emily hampshire
(Julia), Sarah Manninen
(rachel). comèdia sobre el
tardà descobriment sexual
d’un comptable. Bages
Centre (Manresa).

OBJETIVO: LA CASA BLANCA
★★

Eua, 2012. acció. 119 min.
Direcció: antoine Fuquai.
intèrprets: Gerard Butler  (Mike
Banning), aaron Eckhart
(president Benjamin asher),
Morgan Freeman (trumbull),
radha Mitchell (Leah). un
grup de terroristes s’apodera
de la casa Blanca i tancar en
un búnquer el president.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

RESACÓN  3 ★★★

Estats units, 2012. comèdia.
100 minuts. Direcció: todd
Phillips. intèrprets: Bradley
cooper (Phil), Ed helms (Stu),
Zach Galifianakis (alan), Justin
Bartha (Doug), Ken Jeong (Sr.
chow) S’han tornat a unir
els tres homes que van viatjar
a la ciutat del joc per fer
gresca i van perdre Doug, el
nuvi que s’havia de casar
l’endemà. ara, Doug ha estat
segrestat per un home
realment perillós. Bages
Centre (Manresa),
Multicines Abrera i Kursal
(Igualada).

SCARY MOVIE 5 ★
Estats units, 2013. comèdia
de terror. 85 minuts. Direcció:
Malcolm D. Lee. intèrprets:
ashley tisdale (Jody), Simon
rex (Dan), Lindsay Lohan i
charlie Sheen. El jove
matrimoni format per Dan i
Jody comença a detectar
fenomens estranys a casa
seva. Kursal (Igualada).

TIPOS LEGALES★

Estats units, 2012. comèdia.
95 minuts. Direcció: Fisher
Stevens. intèrprets: al Pacino
(Val), christopher Walken
(Doc), alan arkin (hirsch),
Julianna Margulies (nina). 
Després de complir 28 anys
de condemna, Val surt de la
presó i és recollit pel seu amic
Doc. Kursal (Igualada)

UN AMIGO PARA FRANK
★★★

Estats units, 2012.
tragicomèdia. 90 min.
Direcció: Jake Schreier.
intèrprets: Frank Langella
(Frank), James Marsden
(hunter), Liv tyler (Madison),
Susan Sarandon (Jennifer). 
Frank és un ancià amb
seriosos problemes de
socialització. El seu fill li
regala un robot que l’ajudi en
allò que ja no és capaç de fer.
Bages Centre (Manresa).

Les pel·lícules

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

★★★★★ oBra MEStra ★★★★ MoLt Bona ★★★ Bona ★★ intErESSant ★ rEGuLar ● DoLEnta

STOKER ★★

Estats units, 2013. Drama, suspens. 100 min. Direcció: Park
chan-Wook. intèrprets: Mia Wasikowska (india Stoker), Matthew
Goode (charles Stoker), nicole Kidman (Evelyn Stoker), Dermot
Mulroney (richard Stoker), Jacki Weaver (Gwendolyn Stoker),
Lucas till (Pitts), alden Ehrenreich (Whip). Després de
l’enterrament del seu pare, india es tanca encara més en ella
mateixa. La seva mare, Evie, viu immensament frustrada per
aquesta situació. Enmig d’aquesta situació, apareixerà l’oncle
charlie, un home desequilibrat. Bages Centre (Manresa).

15 AÑOS Y UN DÍA ★★

Espanya, 2013. Drama. 96 min. Direcció: Gracia Querejeta.
intèrprets:  Maribel Verdú (Margo), tito Valverde (Max), arón
Piper (Jon), Belén López (inspectora aledo). un adolescent
problemàtic, Jon, és expulsat de l’escola davant de la impotència
de la seva mare, qui opta per enviar-lo a viure amb el seu avi, un
militar retirat. El conflicte entre tots dos serà inevitable. Bages
Centre (Manresa).

EL MENSAJERO ★
Estats units, 2012. acció, thriller. 112 minuts. Direcció: ric
roman Waugh. intèrprets: Dwayne Johnson (John Matthews),
Barry Pepper (agent cooper), Susan Sarandon (Joanne), Jon
Bernthal (Daniel James).  John és un pare que se sent culpable
després que el seu fill adolescent sigui acusat de tràfic de
drogues. amb l’ajut d’ una advocada, John s’infiltrarà en la màfia
de la droga i descobrirà la trampa que li han preparat. Bages
Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

FRIENDS. AVENTURA EN LA ISLA DE LOS MONSTRUOS★★

Japó, 2011. animació. 87 minuts. Direcció i guió: takashi
Yamazaki). un nen es perd en una illa i es  troba amb unes
misterioses criatures. Descobrirà que senten una terrible por
dels humans. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DELS truLLoLS

Sala 1 Fast & Furious 6 17.00-19.40-22.10 h

Sala 2 Fill de Caín 18.20-20.10-22.45 h

Sala 3 El gran Gatsby 17.00-19.35-22.10 h
Sala 4 360 Juego de destinos 17.30-20.00-22.30 h
Sala 5 El mensajero 18.10-20.20-22.40 h
Sala 6 Buscando a Nemo 3D 17.20 h

Sala 6 Iron Man 3 19.45 h
Sala 6 Mi gran aventura sexual 22.20 h

Sala 7 Fast & Furious 6 18.30-21.00 h

Sala 8 15 años y un día 18.30-20.30-22.45 h
Sala 9 Friends (en català) 18.20 h
Sala 9 Un amigo para Frank 20.15-22.20 h
Sala 10 Objetivo: la Casa Blanca 17.30-20.00-22.30 h

Sala 11 Stoker 18.15-20.20-22.40 h
Sala 12 R3sacón 18.10-20.20-22.40 h

KURSAL �93 805 32 22 carrEr DE Sant MaGí, 29

Sala 1 R3sacón 18.15-20.15-22.30 h
Sala 2 Fast & Furious 6 17.30-20.00-22.30 h
Sala 3 Scary Movie 5 18.00 h
Sala 3 Tipos legales 20.00-22.30 h

MULTICINES ABRERA �93 770 70 12 c/ hoStaL DEL Pi, 4-6

Sala 1 R3sacón 17.30-19.40-21.50 h
Sala 2 El gran Gatsby 18.00-21.00 h
Sala 3 Fill de Caín 17.30-19.30-21.30 h

Sala 4 El mensajero 17.30-19.50-21.50 h



IGUALADA



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

ELS FERÉSTECS
Direcció: Lluís Pasqual. Autor: carlo Gol-

doni. intèrprets. Laura aubert, andreu Beni-
to, Jordi Bosch, Laura conejero, Pol López,
carles Martínez, Xicu Masó, rosa renom,
Boris ruiz i rosa Vila. Teatre Lliure (Mont-
juïc). Pg. de Santa Madrona, 40-46. Barce-
lona. Fins al 16 de juny. De dimecres a di-
vendres, 20.30 h; dissabte, 17.30 i 21 h;
diumenge, 18 h. Entrades: 30,25 euros (di-
mecres, 21.30 h). consultar descomptes a
www.teatrelliure.cat

ón fonamentalistes de pa
sucat amb oli, ni molt peri-
llosos ni del tot inofensius.

Masclistes, prepotents i orgullosos,
gent de poques idees però molt cla-
res. Viscerals, reflexius a la seva ma-
nera, petits dictadors que no adme-
ten el dret aliè a la rèplica. Els perso-
natges que aquesta breu descripció
identifica són els els feréstecs que do-

nen títol a l’obra de Goldoni –estre-
nada el 1760– que Lluís Pasqual ha
portat amb encert a l’escenari del
Lliure amb el suport d’un repartiment
de primera. Davant de quatre caps de
família de tarannà autoritari, les do-
nes i els joves es revolten amb més in-
tuïció que convicció per aconseguir
que els primers cedeixin i tolerin un
casament que sembla entrar en via
morta per una qüestió formal tan ab-
surda que no demana sinó la butlla
de la indulgència.

Qui la temporada passada assistís
a  Rei i senyor de Pous i Pagès al
TNC –tot i la distància cronològica
que les separa– té en Els feréstecs el
seu anvers. Ambdues peces tracten
del xoc de mentalitats en societats for-
tament patriarcals. Però si allí era un
drama, aquí esdevé una deliciosa
comèdia que actors com Jordi Bosch
i Rosa Renom converteixen en un fes-
tí teatral. El muntatge devora l’aten-
ció de l’espectador amb una pro-
posta dinàmica que també desprèn
en la seva aparent innocència una ve-
ritable càrrega de profunditat contra
l’estultícia de la intolerància. Allà on
hi ha un tirà –d’ús domèstic, però tirà–
hi ha una paret per enderrocar. I si pel
camí es pot riure de valent... bingo!

S



UNS TALIBANS D’ESTAR PER
CASA MOLT DIVERTITS

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE crítica

«Els feréstecs» entusiasma al Teatre Lliure de Montjuïc amb
una crítica humorística a la intransigència dels costums,
escrita fa dos segles i mig però ben vigent en el missatge


