
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, la
cinta de Martínez-Lázaro s’ha
convertit en el darrer gran èxit
del cinema espanyol a la
taquilla. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

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
diner per ajudar el seu amic
Murray, que no en té ni cinc.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

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 Paco
León dedica a la seva mare.
Després de la sobtada mort
del seu marit, carmina
convenç la seva filla María de
no comunicar la defunció fins
al cap de dos dies i així cobrar
la paga doble pendent. Bages
Centre (Manresa).

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 cinematogràfica
de la primera novel·la de la
saga de l’escriptora Veronica
roth. Es tracta de ciència-
ficció amb dosis d’acció i
romanticisme dirigida

especialment al públic
adolescent femení. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

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 triomfar en el món
de la interpretació, però no
se’n surt. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

LAS AVENTURAS DE PEA-
BODY Y SHERMAN ★★

Estats Units, 2014. animació.
92 minuts. Direcció: rob
Minkoffi. Guió: craig Wright. 
El Sr. Peabody, el gos més
intel·ligent del món, viatja
amb la seva màquina del
temps amb el seu fill humà
adoptat, Sherman. 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 pecamino-sa,
decideix exterminar-la
mitjançant un gran diluvi.
L’únic home avisat és Noè.
Bages Centre (Manresa). 

NO SE ACEPTAN DEVOLU-
CIONES ★
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 de la
localitat d’acapulco, fins que
un dia una dona del seu
passat li deixa un nadó a la
porta i desapareix. aleshores,
Valentín decideix anar-la a
buscar a Los angeles. Bages
Centre (Manresa).

POMPEYA  ★
Estats Units i alemanya,
2014. aventures, acció,
romàntica. 105 minuts.
Direcció: Paul W. S. anderson.
intèrprets: Kit Harington
(Milo), Kiefer Sutherland
(corvo), carrie-anne Moss
(aurelia), Emily Browning
(casia), Jessica Lucas
(ariadne), Jared Harris (Severo)
i adewale akinnuoye-agbaje
(Ático).  L’any 79 ac, el volcà
Vesuvi va sepultar la ciutat de
Pompeia. abans d’aquests
fets, la pel·lícula ens explica la
història d’amor frustrat de
Milo, un esclau que ha
esdevingut un gladiador
victoriós, i cassia, l’atractiva i
intel·ligent hereva d’una de les
famílies riques de la regió.
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. En
aquest nou lliurament, Blu i

Perla ja són pares i han tingut
tres fills, que portne per nom
Bea, tiago i carla. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera. 

THE AMAZING SPIDERMAN
2  ★★★

Estats Units, 2014. Fantàstic,
acció. 142 minuts. Direcció:
Marc Webb. intèrprets:
andrew Garfield (Peter Parker
/ Spiderman), Emma Stone
(Gwen Stacy), Jamie Foxx
(Max Dillon / Electro), Dane
DeHaan (Harry Osborn /
Duende Verde) i Paul Giamatti
(aleksei Sytsevich / rhino). 
En el segon lliurament de
l’home aranya, el jove fotògraf
Peter Parker descobrirà que el
seu pare va permetre diversos
progressos científics que ara
l’empresa Oscorp intenta
aprofitar en en el seu benefici.
El primer resultat de tot
plegat és Electro, un dels
treballadors de la corporació,
que adquireix el poder de
controlar els fluxos elèctrics.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DELS trULLOLS

Sala 1 Malditos vecinos 18.10-20.10-22.40 h
Sala 2 Las aventuras de Peabody y Sherman 18.20 h
Sala 2 La vida inesperada 20.20-22.40 h
Sala 3 Amor en su punto 18.30-20.30-22.45 h
Sala 4 The amazing Spiderman 2 17.00-19.35-22.10 h
Sala 5 Pompeya 18.10-20.20-22.45 h
Sala 6 3 días para matar 18.15-20.20-22.40 h
Sala 7 Divergente 17.00-19.40-22.20 h
Sala 8 Rio 2 18.15 h
Sala 8 Aprendiz de gigoló 20.20-22.40 h
Sala 9 Los ojos amarillos de los cocodrilos 17.30-22.30 h
Sala 9 Los ojos amarillos de los ... (VOSE) 20.00 h
Sala 10 No se aceptan devoluciones 17.30-20.00-22.30 h
Sala 11 Carmina y amén 18.20-22.45 h
Sala 11 Noé 20.00 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 18.00-20.00-22.00 h
Sala 2 3 días para matar 17.40-20.50 h
Sala 3 Divergente 18.00-21.00 h
Sala 4 Malditos vecinos 17.50-19.50-21.50 h
Sala 5 Aprendiz de gigoló 20.00-21.50 h
Sala 5 La vida inesperada 17.50 h
Sala 6 Rio 2 17.30 h
Sala 6 8 apellidos vascos 19.40-21.40 h
Sala 7 Pompeya 17.30-19.40-21.50 h
Sala 8 The amazing Spiderman 2 18.15 h
Sala 8 Noé 21.00 h

REGIÓ7 NO ES Fa rESPONSaBLE DE LES VariaciONS HOrÀriES
QUE FaciN LES SaLES EN La PrOGraMació 
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CULTURES

MaNrESa
Presentació del llibre «Car-
dona (1705-1714). La resis-
tència a l’interior» Avui, a
les 19.30 h, a la sala d’actes
del casino, a càrrec de l’autor,
l’historiador Francesc Serra.

iGUaLaDa
DdD Dimarts de diàlegs
Avui, a les 20 h, a la sala de so-
cis de l’ateneu, espai de tertú-
lia i debat sobre alguna temàti-
ca igualadina. 

MaNrESa
«Com ens afecten els pen-
sament a l’hora de menjar»
Avui, a les 17.30 h, al casal

La Nostra Llar, amb la nutricio-
nista Patrícia Balaguer.

NaVÀS
Divulgació del POUM Avui,
a les 18 h, a la sala d’actes de
la biblioteca, trobada per infor-
mar i opinar sobre el Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal.
Entrada lliure.

SaNt VicENÇ DE caStELLEt
«El viatge de primària a se-
cundària» Avui, a les 20 h,
a la sala d’actes, sessió d’orien-
tació. Ho organitza: Sant Vi-
cenç Educa, Escola de Pares i
Mares. 

MaNrESa
Casal La Nostra Llar de Vall-
daura Avui, de 17 a 18 h,
taller de memòria. Organitza-
ció: associació de Veïns de
Valldaura.
Taller de lectures en veu
alta Avui, a les 11 h, a la bi-
blioteca del casino. 

MaNrESa
Curs d’iniciació a la grafolo-
gia Avui, a les 18 h, a la bi-
blioteca Jaume Perramon, de
les Escodines. 

SaNt VicENÇ DE caStELLEt
Curs d’aproximació a la his-
tòria de Catalunya: «Prehis-
tòria i Història Antiga»

Avui, a les 20 h, a la biblioteca,
a càrrec de Daniel Díaz. inscrip-
cions a la biblioteca.

MaNrESa
«Com pot ajudar la pràctica
de l’atenció plena a gestio-
nar el teu diàleg intern ne-
gatiu» Avui, de 19 a 21 h, a
l’associació de teràpies Espai
Vital (c. Piques, 18).

MaNrESa
Casal Gent Gran Font dels
Capellans Avui, a les 17 h,
ball amb Jordi Duo.

MaNrESa
Caminada al polvorí Tines
Dimecres, amb sortida a les
8.15 h del caP Sagrada Família
(c. Sant cristòfol, 34). 

MaNrESa
Hospitalitats de la Mare de
Déu de Lourdes de Vic i Sol-
sona El pelegrinatge a Lour-
des es farà del 14 al 18 de
juny, i les inscripcions es poden
fer fins al 24 de maig.

iGUaLaDa
Assajos dels Moixiganguers

La colla convida a tothom als
assajos, de dimecres, de 20 a
22 h; i de divendres, de 22 a
00 h, al local de cal tabola (c/
St. antoni de Baix, 106-108). 

MaNrESa
Curs «Generació de calor
amb energies renovables:
solar i biomassa» Es farà
del 13 de maig al 17 de
juny, a l’Escola agrària (av. Uni-
versitària, 4-6) i la finca de can
Poc Oli. inscripcions: ccagra-
ria.manresa@gencat.cat,
www.gencat.cat/agricultura/e
ca i el telèfon 93 874 90 60.
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AGENDA 

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

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

3 DÍAS PARA MATAR ★★

Estats Units i França, 2014. acció, drama, thriller. 117 minuts.
Direcció: McG. Guió: Luc Besson i adi Hasak, basat en un
argument de Luc Besson. intèrprets: Kevin costner (Ethan
renner), amber Heard (Vivi), Hallee Steinfeld (Zooey), connie
Nielsen (christine), richard Sammel (el Lobo), Eriq Ebouaney
(Jules) i Bruno ricci (Guido). Una dona molt atractiva fa una
oferta irresistible a un agent el mateix dia que s’ha de retirar i
que, a més, ha de cuidar la seva filla adolescent a qui no veu des
de fa deu anys. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS ★★★

França, 2014. Drama. 123 minuts. Direcció: cécile telerman.
intèrprets: Julie Depardieu (Joséphine cortes), Emmanuelle Béart
(iris), Patrick Bruel (Philippe), alice isaaz (Hortense), Jacques
Weber (Marcel) i Quim Gutiérrez (Luca).  Josephine intenta no
pensar ni en el seu ex ni en els deutes que té, i per això fa
visites a la seva germana iris, una dona rica que viu avorrida.
Bages Centre (Manresa).

AMOR EN SU PUNTO ★★

Espanya, irlanda i França, 2013. comèdia romàntica. 91 minuts.
Direcció: Dominic Harari i teresa de Pelegrí. intèrprets: richard
coyle (Oliver Byrne), Leonor Watling (Bibiana), Ginés García
Millán (Fernando) i Simon Delaney (Simon). Un periodista
gastronòmic que té tant d’èxit amb la seva columna de menjar i
amor com mala sort en la seva vida sentimental comparteix
receptes amb una comissària d’art. Bages Centre (Manresa).

MALDITOS VECINOS ★★

Estats Units, 2014. comèdia. 96 minuts. Direcció: Nicholas
Stoller. intèrprets: Seth rogen (Mac), rose Byrne (Kelly), Zac
Efron (teddy), Dave Franco (Pete) i Lisa Kudrow (carol). Els
radne són una parella que estrena paternitat. Els seus
problemes s’inicien quan una fraternitat d’estudiants s’instal·la al
costat. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES DE LA SETMANAELS CINES I ELS HORARIS

AL GALOP
Direcció: Guido torlonia. Autors: Mark

Hampton i Mary Louise Wilson. Intèrpret:

carme Elias. Teatre Akademia. c. Bue-
nos aires, 47-49. Barcelona. Fins al 25
de maig. De dimecres a dissabte, 20.30
h; diumenge, 18.30 h Entrades: dimecres
i dijous, 18 euros; de divendres a diumen-
ge, 22 euros. Entrades: 93 495 14 47 i
taquilles. www.teatreakademia.cat.

Londres, Milà, Madrid, París. I
després què? La pregunta sobre-
volava la vida de Diane Vreeland

(1906-1989) en tornar al seu pis de
Park Avenue, Nova York, l’agost del
1971, després de voltar durant
quatre mesos per Europa. Influent
editora de moda de Harper’s Ba-
zaar i Vogue, un cop acomiadada
d’aquesta darrera revista tenia da-
vant seu un interrogant més vital
que professional: continuar dem-
peus o donar-se per vençuda?

Carme Elias se sent com peix a

l’aigua en l’abarrocada i intensa-
ment vermella saleta que Ramon
B. Ivars ha muntat a l’escenari de
l’Akademia. Durant una hora i
mitja, l’esplèndida actriu barcelo-
nina interpreta el monòleg estre-
nat el 1995 a l’Off Broadway tran-
sitant per les diverses gammes de
la ironia que el text li permet lluir.
Vreeland es va quedar sense des-
patx però no estava disposada a re-
nunciar al futur: aquell estiu de fa
quaranta-tres anys va muntar un
sopar per trobar finançament per
a un nou projecte. Un propòsit  que
va topar amb una oferta per tre-
ballar al museu Metropolitan.

Explicava Vreeland que el pitjor

no és el mal gust –tothom neces-
sita una mica de vulgaritat, afir-
mava– sinó l’absència de gust.
Tota una declaració d’intencions
d’una dona que en el paper que
entoma Elias descriu una època de
l’alta societat novaiorquesa en un
moment crucial de la seva exis-
tència. En un món d’homes, La Di-
vina era una icona que, fins i tot un
cop caiguda del pedestal, es va re-
bel·lar al destí de jubilada i va de-
mostrar que els esperits lliures
galopen fins al darrer alè de vida.
Carme Elias és, en aquest sentit,
una impecable traductora de l’es-
perit que desprèn el remarcable es-
pectacle en cartell a l’Akademia.



L’actriu barcelonina assumeix amb èxit el repte de convertir-se en la influent editora de
moda Diane Vreeland en el monòleg «Al galop», que es pot veure al teatre Akademia

L’ESPERIT LLIURE DE CARME ELIAS

Toni Mata i Riu 

TEATRE crítica


