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CULTURES

IGuALADA
Jam-session al Bar Hot
Blues Avui, a les 22 h, ober-
ta a tots els músics de jazz que
hi vulguin participar, amb la
col·laboració del professorat i
l’alumnat de l’escola Municipal
de Música. entrada lliure.

MANReSA
Centre Cívic Selves i Carner
Avui, a les 19.30 h, inaugu-

ració de l’exposició Art Fantàs-
tic, de josep Ramon Domingo,
qui oferirà la xerrada Com tre-
balla un il·lustrador professio-
nal? entrada lliure. Oberta fins
al dia 30 de maig.

NAVàS
Biblioteca Josep Mas Carre-
ras Avui, a les 17.30 h, inau-
guració de l’exposició Adoles-
cents Crítics & Art, que es po-
drà veure fins al 20 de maig.
Obres d’alumnes de 2n d’eSO
de l’escola-Institut Sant jordi.

CARDONA
Xerrada sobre convivència
familiar Avui, a les 20 h, al
Centre Cívic / Casal de joves,
joan Segura, de la Fundació Ca-
talana de l’esplai, pronunciarà
la conferència Normes i límits.
entrada lliure.

MANReSA
Debat sobre el futur del Te-
atre Conservatori Avui, a
les 19.30 h, a l’auditori de la
Fundació Catalunya-La Pedre-
ra (Plana de l’Om), amb enric
Masana, Ramon Sanllehí i jo-
sep Rueda, que defensaran el
sí a l’enderroc, i joan Morros,
jaume espinal i Marc Borrós,
partidaris del no. Moderarà la
periodista Pilar Goñi. 

IGuALADA
Dimarts de conte Avui, a

les 18 h, a la Biblioteca Central,
Ser un pirata ... és una història,
a càrrec de Glòria Farrés. A par-
tir de 4 anys. es complementa
amb l’exposició en un mar de
pirates, a la sala infantil.

SÚRIA
Jornada de donació d’ali-
ments Aliments Súria con-
voca per al dijous 8 de maig
una nova jornada de donacions
de productes sense problemes
de conservació. Les aporta-
cions seran distribuïdes a famí-
lies desfavorides de la vila a
través de l’àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament i de Cà-
ritas Parroquial. Les principals
necessitats són: cacau en pols,
cereals, farina, galetes, llet,
melmelades, oli, sal, sucre i xo-
colata. Les donacions d’ali-
ments es podran fer de 10 a
12 h i de 17 a 19 h, a les ins-
tal·lacions de l’antic edifici del
centre  de salut (carrer ernest
Solvay, 9). 

MANReSA
Xerrada d’Albert Sánchez
Piñol Avui, a les 19.30 h, al
Centre Cultural el Casino, l’es-
criptor Albert Sánchez Piñol
presentarà la novel·la Victus
(La Campana, 2012). entrada
lliure.

SANT FRuITóS De BAGeS
Curs de manipulació d’ali-
ments Avui i dimarts vi-
nent, de 17 a 20 h, curs de ma-
nipulació d’aliments, al Nexe.
Per a persones de 16 a 35
anys. Inscripcions al Nexe: 93
878 89 83.

MANReSA
Taller de memòria Avui, de
17 a 18 h, al Casal La Nostra
Llar de Valldaura. ho organitza:
AV Valldaura.
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AGENDA 

8 APELLIDOS VASCOS ★★

espanya, 2014. Comèdia. 95
minuts. Direcció: emilio
Martínez-Lázaro. Intèrprets:
Clara Lago (Amaia), Dani
Rovira (Rafa), Carmen Machi
(Merche), Karra elejalde
(Koldo). una història
eixelebrada sobre un noi
andalús que s’enamora d’una
noia basca. Tot i els tòpics,
s’ha convertit en el darrer gran
èxit del cinema espanyol a la
taquilla. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

EL GRAN HOTEL BUDAPEST
★★★★

euA, 2014. Comèdia. 100 min.
Direcció: Wes Anderson.
Intèrprets: Ralph Fiennes (M.
Gustave), F. Murray Abraham
(Mr. Moustafa), Mathieu
Amalric (Serge X.), Adrien
Brody (Dmitri). Zero,
encarregat de l’hotel, viu amb
un gran secret mentre
comparteix el seu cor entre la
seva estimada i la devoció que
sent pel seu superior. Bages
Centre (Manresa). 

EL HEREDERO DEL DIABLO
●

estats units, 2014. Terror. 89
minuts. Direcció: Matt
Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett.
Intèrprets: Allison Miller (Sam)
i Zach Gilford (Zach). un
matrimoni enregistra amb una
càmera cada instant. Però hi
ha una nit que són incapaços
de recordar. quan trobin la
resposta, serà terrorífic.
Bages Centre (Manresa).

EL VIENTO SE LEVANTA
★★★★

japó, 2013. Animació. 126
minuts. Direcció i guió: hayao
Miyazaki.  La història d’un
dissenyador d’avions a
principis del segle passat és
l’argument del darrer títol del
reputat director japonès
hayao Miyazaki abans de
retirar-se del cine. Bages
Centre (Manresa).

LA VIDA INESPERADA  ★★

espanya, 2013. Comèdia. 108
minuts. Direcció: jorge
Torregrossa. Intèrprets: javier

Cámara (juan), Raúl Arévalo
(cosí), Carmen Ruiz (Sandra),
Tammy Blanchard (jojo). 
juanito arriba a Nova York amb
el desig de fer-se un nom en
el món de la interpretació,
però no se’n surt. La visita del
seu cosí, tot un triomfador,
accentua el contrast entre les
expectatives i la realitat.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LAS AVENTURAS DE 
PEABODY Y SHERMAN ★★

estats units, 2014. Animació.
92 minuts. Direcció: Rob
Minkoffi. Guió: Craig Wright. 
el Senyor Peabody, el gos més
intel·ligent del món, viatja
amb el seu fill humà adoptat,
Sherman. Gràcies a la seva
màquina del temps coneixen
diferents personatges. Bages
Centre (Manresa). 

NOÉ★★★

euA, 2014. Drama. 138 min.
Direcció: Darren Aronofsky.
Intèrprets: Russell Crowe
(Noé), jennifer Connelly
(Naamé),  Ray Winstone
(Tubal Cain).  Déu, fart d’una
humanitat pecaminosa,
decideix exterminar-la amb un
grandiós diluvi. L’únic home
avisat del desastre és Noè, a
qui Déu mana construir un
vaixell. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera. 

POMPEYA  ★
estats units i Alemanya,
2014. Aventures, acció,
romàntica. 105 minuts.
Direcció: Paul W. S. An-derson.
Intèrprets: Kit harington
(Milo), Kiefer Sutherland
(Corvo).  L’any 79 aC, el
volcà Vesuvi va sepultar

Pompeia. Abans, va succeir la
història d’amor frustrat de
Milo i Cassia. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

RIO 2★★★

estats units, Brasil, 2014.
Animació. 102 minuts.
Direcció: Carlos Saldanha. La
primera part de la sèrie va ser
un èxit de recaptació. Ara Blu i
Perla ja són pares i han tingut
tres fills, Bea, Tiago i Carla.
Però es perden a la selva.
Bages Centre (Manresa) i

Multicines Abrera. 

THE AMAZING SPIDERMAN
2  ★★★

estats units, 2014. Fantàstic.
142 minuts. Direcció: Marc
Webb. Intèrprets: Andrew
Garfield (Spiderman), emma
Stone (Gwen Stacy), jamie
Foxx (electro). el jove Peter
Parker descobrirà que el seu
pare va permetre progressos
científics, com electro,  que
ara l’empresa vol utilitzar.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules
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DIVERGENTE ★★

estats units, 2014. Ciència-ficció. 140 minuts. Direcció: Neil
Burger. Intèrprets: Shailene Woodley (Beatrice Tris Prior), Kate
Winslet (jeanine Matthews), Maggie q. (Tori), Theo james
(Cuatro), Ray Stevenson (Marcus eaton), Miles Teller (Peter), Zoë
Kravitz (Christina).  L’adaptació de la primera novel·la de la
saga de Veronia Roth. es tracta de ciència ficció amb dosis
d’acció i romanticisme dirigida especialment al públic adolescent
femení. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

MOLIÈRE EN BICICLETA ★★★

França, 2013. Comèdia dramàtica. 104 minuts. Direcció: Phillippe
Le Guay. Intèrprets: Fabrice Luchini (Serge Tanneur), Lambert
Wilson (Gauthier Valence), Maya Sansa (Francesca), Laurie
Bordesoules (Zoé). quan era al cim de la seva carrera artística,
Serge Tanneur va deixar definitivament el món de l’espectacle
per mudar-se a l’illa de Ré i viure com un ermità. Anys més tard,
Gauthier Valence,  famós actor de televisió, li vol oferir el paper
principal d’el misàntrop, de Molière. Bages Centre (Manresa).

APRENDIZ DE GIGOLÓ ★★

estats units i França, 2013. Comèdia. 90 minuts. Direcció i guió:
john Turturro. Intèrprets: Woody Allen (Murray), john Turturro
(Fioravante), Sofía Vergara (Selima), Sharon Stone (Dra. Parker),
Vanessa Paradis (Avigal), Liev Schreiber (Dovi). Fioravante
decideix fer-se gigoló per aconseguir dinerr per ajudar al seu
amic Murray, que no en té ni cinc. Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ★
Mèxic, 2013. Comèdia dramàtica. 115 minuts. Direcció: eugenio
Derbez. Intèrprets: eugenio Derbez, jessica Lindsey, Loreto
Peralta, Daniel Raymont, Alessandra Rosaldo. Valentín és el
solter més faldiller d’Acapulco, fins que un dia, una dona del seu
passat li deixa un nadó a la porta i desapareix. Valentín decideix
anar-la a buscar a Los Angeles. Bages Centre (Manresa).

CARMINA Y AMÉN ★★★★

espanya, 2013. Comèdia dramàtica. 90 minuts. Direcció i guió:
Paco León. Intèrprets: Carmina Barrios (Carmina), Paco Casaus
(Antonio), María León (María), Yolanda Ramos (Yoli), estefanía de
los Santos (Fany). Segona part que l’actor i director sevillà
dedica a la seva mare. Després de la sobtada mort del seu marit,
Carmina convenç a la seva filla María de no donar part de la
defunció fins passats dos dies i així poder cobrar la paga doble
que ell tenia pendent. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMí DeLS TRuLLOLS

Sala 1 Divergente 17.00-19.40-22.20 h
Sala 2 La vida inesperada 18.10-20.15-22.40 h
Sala 3 Las aventuras de Peabody y Sherman 18.20 h
Sala 3 Molière en bicicleta 20.20-22.35 h
Sala 4 The amazing Spiderman 2 17.00-19.35-22.20 h
Sala 5 Aprendiz de gigoló 18.20-20.15-22.40 h
Sala 6 Pompeya 18.10-20.20-22.45 h
Sala 7 Divergent 18.00-20.40 h
Sala 8 Rio 2 18.15 h
Sala 8 El gran hotel Budapest 20.20 h
Sala 8 El heredero del diablo 22.40 h

Sala 9 Noé 17.15-19.50 h
Sala 9 El viento se levanta 22.20 h
Sala 10 No se aceptan devoluciones 17.30-20.00-22.30 h
Sala 11 Carmina y amén 18.20-20.10-22.45 h
Sala 12 8 apellidos vascos 18.15-20.15-22.30 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 C/ hOSTAL DeL PI, 4-6

Sala 1 8 apellidos vascos 17.30-19.40-21.50 h
Sala 2 The amazing Spiderman 2 (3D) 18.00 h
Sala 2 Pompeya (3D) 21.00 h
Sala 3 Pompeya 17.30-19.40-21.50 h
Sala 4 8 apellidos vascos 18.30-20.40 h
Sala 5 Divergente 18.00-21.00 h
Sala 6 Aprendiz de gigoló 17.45-19.45-21.45 h
Sala 7 The amazing Spiderman 2 18.20 h
Sala 7 Noé 21.00 h
Sala 8 Rio 2 17.30 h
Sala 8 La vida inesperada 19.40-21.50 h

REGIÓ7NO eS FA ReSPONSABLe De LeS VARIACIONS hORàRIeS 
que FACIN LeS SALeS De PROjeCCIó SOBRe LA PROGRAMACIó PReVISTA.
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ELS CINES I ELS HORARIS

EL PES DEL PLOM
Direcció i autoria: Aleix Fauró i Isis

Martín. Intèrprets: Patrícia Bargalló, Isak
Férriz, Marina Fita i Carles Gilabert. Pro-
ducció: Cia. La Virgueria. Sala Beckett. c.
de l’Alegre de Dalt, 55. Barcelona. Fins

l’11 de maig. De dimecres a dissabte, a
les 21.30 h; diumenge, a les 18.30 h. En-
trades: 18 euros. Descomptes a la pàgi-
na web www.salabeckett.cat. 

Entre el cinisme del representant
d’una gran fàbrica d’armament i
l’heroisme de la periodista solità-
ria que s’enfronta a la missió apa-
rentment inassolible de publicar
els seus tripijocs, no és difícil ima-
ginar que a la platea la majoria de
les simpaties seria aclaparadora en
benefici de la reportera. Però la

dramatúrgia obliga a pervertir el
maniqueisme simplista que se-
para els bons dels dolents i El pes
del plom es presenta com un ho-
nest exercici de denúncia d’un
negoci tan lucratiu com immoral
sense renunciar al legítim dret de
rèplica de la part demandada.

El muntatge alçat per Isis Mar-
tín i Aleix Fauró a la Sala Beckett és
una mirada desacomplexada a la
condició ètica de la indústria de
l’armament. Una entrevista entre
la periodista (Marina Fita) i el por-
taveu (Carles Gilabert) de la mul-
tinacional exportadora de màqui-
nes de matar marca el to d’una pe-
ça que trepitja diversos llocs co-
muns i esperables –David contra
Goliat, la corrupció, l’opacitat de les

grans corporacions, els vincles
perversos entre poder polític i in-
dústria militar, l’apatia de les so-
cietats benestants...– amb la virtut
de convertir-los en una intel·li-
gent estratègia narrativa en clau de

thriller que manté alta la tensió fins
a darrera hora.

Sobre l’escenari, dues parelles:
el senyor de la guerra i la seva dona,
tan pràctica com el cònjuge («men-
tre el món giri com gira, tot conti-
nuarà igual»); la periodista i el seu
astorat xicot, probablement el més
proper del quartet al tipus mitjà del
ciutadà del carrer. La tenacitat de
la noia per escriure el reportatge de
la seva vida s’entrecreua amb l’an-
hel de revenja d’un altre dels mem-
bres del quartet. Mentre ella se-
gueix la pista del negoci per di-
versos països, l’altra escena es des-
envolupa amb una banyera pel
mig. Una imatge de notable po-
tència simbòlica: a dins, hom s’hi
neteja el cos. Però per als càrrecs
de la consciència no hi ha purgant
més efectiu que un alt sentit del
pragmatisme. 



«El pes del plom» posa sobre l’escenari de la Sala Beckett
el negoci de la venda d’armament, amb un repartiment
destacat en què figura l’actor manresà Carles Gilabert
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