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CULTURES

MaNrESa
La Gramola (Muralla de Sant
Francesc, 29) Avui, a les 22
h, concert en el qual Lluís For-
tuny (companyia Elèctrica
Dharma) presentarà rel Ses-
sions. Entrada gratuïta.

MaNrESa
Festa gran de l’Associació
de Veïns Saldes-Plaça Cata-
lunya Avui, a les 19 h, al
centre cívic Selves i carner,
presentació de la nova web i
del Facebook de l’entitat i del
carnet de socis. a les 20 h, lliu-
rament de premis del 8è con-
curs literari Somnis daurats.
Prèviament, lectura de poe-
mes a càrrec de Lluís calderer.

SaNt JOaN DE ViLatOrraDa
Festa aquàtica Avui, a les
de 18 a 20 h, a la piscina mu-
nicipal.

SaNt VicENÇ DE caStELLEt
Activitats d’estiu Avui,de
17 a 20 h, a la sala d’actes de
l’ajuntament, lliurament de
senyeres amb l’escut local. a
les 20.30 h, presentació de la
memòria de l’exercici 2012.

SÚria
Festa major Avui, a les 11
h, a l’església parroquial, missa
en honor de Sant cristòfol, pa-
tró de Súria. a les 12 h, davant
de l’església, benedicció de ve-
hicles. a les 19 h, al parc muni-

cipal Macary-Viader, castells
inflables. a les 20 h, davant de
l’església de Santa Bàrbara de
Salipota, benedicció de vehi-
cles. a les 22 h, al parc munici-
pal Macary-Viader, havaneres
amb el grup a cau d’orella. 

MaNrESa
Activitats en família del
Parc de la Sèquia Cada di-
mecres, de 18 a 20 h, tallers
al centre de Visitants del Parc
de la Sèquia, al parc de l’agu-
lla, relacionats amb el regadiu i
la Sèquia. Preu: 1,5 euros. 

SaNtPEDOr
Estiu jove’13 Avui, a les
17.30 h, a l’aparcament del
camp de futbol vell, futbol al
fang. Dijous, a les 10.30 h, al
Lokal de la Vila, construcció
d’un joc de taula. 

BErga
Exploratori dels Recursos
de la Natura Avui, curs Ex-
plora la comunicació ambien-
tal, amb visites a Sant Jaume
Frontanyà. taller: cerca de do-
cumentació i redacció d’un ar-
ticle. Avui, curs Explora els
pigments naturals, amb visites
als jaciments de minerals  i les
esglésies de Sant Quirze de
Pedret i Santa Maria d’avià. ta-

ller: pintura amb pigments.
Avui, curs Explora els recuros
naturals, (només a les tardes).
informació i inscripcions: ex-
ploratori@exploratori.org, 93
877 72 28 i 93 877 72 03.

SaNta MargariDa 
DE MONtBui
Club de lectura Nucli Urbà
Avui, a les 19 h, reunió per va-
lorar el llibre La noia de la per-
la, de tracy chevalier.

MaNrESa
«TDAH en nens i adoles-
cents» Avui, a les 19 h,
conferència organitzada per
adapta Psicologia, al local de
Mossèn Jacint Verdaguer, 38.

iguaLaDa
«The Artist» Avui, a les
22 h, en un iglú de vent als jar-
dins de l’ateneu. Projecció de
la pel·lícula dirigida per Michel
hazanaviciuso. En el marc de
l’European Balloon Festival
2013. Sessió gratuïta.

SÚria
Donació de sang Avui, de
18 a 21h, al caP gorreti Badia.
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AGENDA 

AFTER EARTH ★
Estats units, 2013. ciència-
ficció. 100 min. Direcció: M.
Night Shyamalan. intèrprets:
Will Smith (cypher raige),
Jaden Smith (Kitai raige),
Sophie Okonedo (Faia raige) i
Zoe isabella Kravitz (Senshi
raige). Mil anys després de
quedar abandonada per culpa
d’un cataclisme devastador, la
terra està governada per les
espècies resultants. un
terreny gens amistós per a
cypher i Kitai raige, un pare i
un fill humans. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

ANTES DEL ANOCHECER
★★★

Estats units, 2013. Drama.
108 min. Direcció: richard

Linklater. intèrprets: Ethan
hawke (Jesse) i Julie Delpy
(celine).  Jesse i celine eren
dos joves que van coincidir en
un tren en direcció a Viena fa
gairebé vint anys, i una
dècada després van tenir una
trobada romàntica a París. Els
dos personatges ara es
retroben de nou. Bages
Centre (Manresa).

EL HOMBRE DE ACERO ★★★

Estats units, 2013. Fantàstic.
143 min. Direcció: Zack
Snyder. intèrprets: henry
cavill (clark Kent/Superman),
russell crowe (Jor-El), amy
adams (Lois Lane), Diane Lane
(Martha Kent), Kevin costner
(Jonathan Kent) i Laurence
Fishburne (Perry Withe). El
jove Superman descobreix al
planeta Krypton els seus
poders. al cap dels anys
s’adona que és l’esperança de
la humanitat. Davant seu hi ha
els altres dos supervivents de
Krypton, el malvat general
Zod i la seva sòcia, Faora.
Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i
Multicines Abrera.

LOS BECARIOS ★★

Estats units, 2013. comèdia.
119 minuts. Direcció: Shawn
Levy. intèrprets: Vince
Vaughn (Billy), Owen Wilson
(Nick), rose Byrne (Dana) i

Max Minghella (graham). 
Dos venedors superats per les
novetats tecnològiques volen
convertir-se en experts en
internet. Per aixo, entren a
google com a becaris. Bages
Centre (Manresa), Kursal
(Igualada) i Multicines
Abrera.

MONSTRUOS UNIVERSITY
★★★

Estats units, 2013. animació.
110 min. Direcció: Dan
Scanlon.  La pel·lícula se
situa en els anys universitaris
dels personatges que van
protagonitzar el primer film de
la saga. El seu aprenentatge
es veu amanit per tot
d’incidències personals

mentre encara són estudiants.
Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i
Multicines Abrera.

RESACÓN  3 ★★★

Estats units, 2012. comèdia.
100 minuts. Direcció: todd
Phillips. intèrprets: Bradley
cooper (Phil), Ed helms (Stu),
Zach galifianakis (alan). 
S’han tornat a unir aquells tres
homes que van viatjar a la
ciutat del joc, Las Vegas, per
fer gresca i van perdre Doug,
el nuvi que s’havia de casar
l’endemà. aquest cop, Doug
ha estat segrestat per un
home realment perillós.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules

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

★★★★★ OBra MEStra ★★★★ MOLt BONa ★★★ BONa ★★ iNtErESSaNt ★ rEguLar ● DOLENta

STAR TREK: EN LA OSCURIDAD ★★★★

Estats units, 2013. ciència-ficció. 132 min. Direcció: J. J. abrams.
intèrprets: chris Pine (capità James t. Kirk), Zachary Quinto
(Spock), Zoë Saldana (uhura), Karl urban (Bones), John cho (hikaru
Sulu), anton Yelchin (Pavel chekov), Simon Pegg (Scotty), alice
Eve (Dra. carol Marcus), Bruce greenwood (christopher Pike),
Benedict cumberbatch (John harrison), Peter Weller (almirall). 
La tranquil·litat de la terra es veu pertorbada per l’aparició d’un
personatge misteriós, Jim harrison, que desafia tot sol el planeta.
amb actes terroristes puntuals, harrison aconsegueix deixar les
defenses terrestres abatudes i obliga la tripulació de l’Enterprise a
iniciar una missió desesperada per fer-lo desaparèixer. Del cervell
de Perdidos, J. J. abrams, i amb el Sherlock Benedict cumberbatch
en un excel·lent paper de dolent. Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i Multicines Abrera.

GRU 2: EL MEU DOLENT PREFERIT ★★★

Estats units, 2013. animació, comèdia familiar. 98 minuts.
Direcció: Pierre coffin i chris renaud. Dirigida per Pierre coffini i
chris renaud, que van ser els responsables del primer lliurament,
el cada cop menys malvat gru ha de tornar a treballar per salvar el
món, tot i que amb la dificultat d’estar enamorat de l’agent Lucy,
qui recluta gru per a les seves missions. al mateix temps que
controla els milers de petits minions, que treballen en secret per a
ell, gru també ha d’’afrontar la difícil educació de les seves filles,
Margo, Edith i agnes. Bages Centre (Manresa), Kursal
(Igualada) i Multicines Abrera.

LA MEJOR OFERTA ★★★

itàlia, 2013. Drama romàntic. 124 minuts. Direcció i guió:
giuseppe tornatore. intèrprets: geoffrey rush (Virgil), Jim
Sturgess (robert), Donald Sutherland (Billy), Sylvia hoeks (claire) i
Liya Kebede (Sarah). El realitzador guanyador de l’Oscar per
cinema paradiso presenta la seva desena pel·lícula acompanyat
d’un repartiment de luxe. un excèntric expert en art rebutja
relacionar-se amb qualsevol persona fins que coneix una jove
hereva estrangera que necessita que l’ajudin a valorar les obres
d’art dels seus desapareguts pares.  Bages Centre (Manresa).

ELS FILLS DE LA MITJANIT ★★

canadà i regne unit, 2012. Drama. 148 minuts. Direcció: Deepa
Mehta. intèrprets: Satya Bhabha (Saleem), Shahana goswami
(amina), rajat Kapoor (aadam), Seema Biswas (Mary), Shriya
Saran (Parvati), Siddharth (Shiva), ronit roy (ahmed) i rahul Bose
(general Zulfikar). El dia que l’índia s’independitza de gran
Bretanya, el 15 d’agost del 1947, dos nadons de famílies
econòmicament oposades són intercanviats a l’hospital amb una
intenció revolucionària. La cinta adapta una novel·la de Salman
rushdie, qui en va vendre els drets a la compromesa cineasta
Deepa Metha a canvi d’un sol dòlar. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DELS truLLOLS

Sala 1 Star Trek: en la oscuridad 17.20-19.50-22.20 h

Sala 2 Els fills de la mitjanit 16.20-19.10-22.00 h
Sala 3 La mejor oferta 17.30-22.30 h
Sala 3 La mejor oferta (VOS) 20.00 h
Sala 4 El hombre de acero 16.10-19.10-22.00 h
Sala 5 After earth 16.10-18.10-20.10-22.40 h
Sala 6 Star Trek. En la oscuridad 3D 17.00-19.30-22.00 h

Sala 7 Gru 2. Mi villano favorito3D 16.15-18.15-20.15-22.20 h
Sala 8 Monstruos University 16.00-18.10-20.20 h
Sala 8 R3sacón 22.40 h
Sala 9 Gru 2. El meu dolent preferit 16.00-18.00-20.00 h
Sala 9 After earth 22.00 h
Sala 10 Los becarios 16.00-18.15-20.20-22.30 h
Sala 11 Antes del anochecer 16.10-18.10-20.30-22.40 h
Sala 12 Gru 2. Mi villano favorito 16.30-18.30-20.30-22.40 h

KURSAL �93 805 32 22 carrEr DE SaNt Magí, 29

Sala 1 Star Trek: en la oscuridad 17.00-19.45-22.30 h
Sala 2 Gru 2. Mi villano favorito 18.00-20.00 h
Sala 2 Los becarios 22.30 h
Sala 3 Monstruos University 18.00 h
Sala 3 El hombre de acero 19.45-22.30 h

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

Sala 1 Gru 2. Mi villano favorito 16.30-18.30-20.30-22.30 h
Sala 2 Gru 2. Mi villano favorito 3D 15.30-17.30 h
Sala 2 Star Trek: en la oscuridad 3D 19.30-22.15 h
Sala 3 Monstruos University 17.15-19.30 h

Sala 3 R3sacón 21.45 h
Sala 4 Gru 2. El meu dolent preferit 18.00 h
Sala 4 Gru 2. Mi villano favorito 16.00-20.00-22.00 h
Sala 5 Star Trek: en la oscuridad 16.30-19.15-22.00 h
Sala 6 After earth 15.30-17.40-19.50-22.10 h
Sala 7 El hombre de acero 16.00-19.00-22.00 h
Sala 8 Los becarios 15.30-18.00-20.30-22.50 h
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ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

SUBTERRÀNIES, SOBREVIURE ENTRE
BOMBES
Direcció, autoria i interpretació: Montse

alcoverro, itziar castro, Mamen conte i
carme Poll. Música: Olga Domínguez
(violoncel) i Laia Martí (viola).Refugi 307.
carrer Nou de la rambla, 169. Barcelona.
Fins al 28 de juliol. De divendres a
diumenge, a les 19 i les 21 h. 15 euros
(venda anticipada a www.subterranies.com).

uan sonaven les sirenes, te-
nien un minut i mig per
córrer cap als refugis, amb la

incertesa de si el senyal acústic aler-
tava dels avions feixistes que s’apro-
paven o dels que ja fugien després
d’haver descarregat amb fúria sobre
Barcelona el seu rebost mortal. La
mobilització ciutadana durant la
guerra civil va obrir fins a un miler de
soterranis, sobretot en barris de tra-

dició obrera com Gràcia, Sants i Ciu-
tat Vella, i en un dels més ben con-
servats s’escenifica la vida quotidia-
na d’aquells dies en que plovien
bombes. L’espectacle Subterrànies
convida en cada torn una vintena de
persones a entrar a les galeries del que
va ser batejat amb el número 307. No-
més feia dos mesos que s’havien ini-
ciat els atacs i ja se n’havien construït
més de tres centenars.

Les dones que van patir el terror de
la rereguarda són les protagonistes
d’una proposta emotiva que s’inicia
amb una introducció de la historia-
dora Mamen Conte a l’exterior del re-
fugi. Les paraules de la guia habitu-
al de les visites a l’indret carreguen
d’electricitat l’ambient amb un relat
sense ambigüitats ni mitges tintes. Un
cop a dins, els espectadors inicien un
recorregut pels passadissos humits
del 307 on tres actrius monologuen
les experiències d’unes dones que
exemplifiquen els neguits i les pors de
la guerra viscuda i patida des de
casa. Subterrànies és un exercici ne-
cessari en un escenari que avisa,
amb el seu silenci imponent, que no
s’ha de baixar mai la guàrdia perquè
el mal sempre aguaita.

Q



EMOCIONS A FLOR DE PELL
DINS GALERIES HUMIDES

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE crítica

«Subterrànies» convida a viure la Barcelona atacada des de
l’aire a la guerra civil amb la visita teatralitzada al refugi 307


