
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 17.20-19.50-22.20 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
L’hora del conte Avui, a les
18 h, a l’àrea infantil de la Bi-
blioteca de l’ateneu Les Bases,
sessió contes d’aquí, d’allà i
d’una miqueta més enllà, amb
Joan cirera.

aBrEra
Casal de Joves Avui, a les
16.30 h, taller de graffitti.

MaNrESa
Club de lectura de teatre
Avui, a les 19 h, a la Sala ta-
llers de la Biblioteca del casino,
sessió sobre El joc de l’amor i
de l’atzar, de Pierre de Mari-
vaux, actualment en cartell al
teatre Nacional. 

SaNt VicENÇ DE caStELLEt
Presentació del llibre «Des-
ig de pronoms, dolçor de
nom» Avui, a les 20 h, a la
biblioteca S. Vives casajuana,
presentació del llibre d’antoni
Garcia codina. Hi intervindran
Daniel Díaz (presentació) i
rosa argany (rapsoda).

SÚria
Club de lectura Avui, a les
20 h, a la Biblioteca Pública,
tertúlia sobre la novel·la Vi de
solitud, d’irene Nemirowsky.

MaNrESa
Cicle de concerts de profes-
sors i exalumnes del Con-
servatori Avui, a les 20 h, a
l’auditori del conservatori Mu-
nicipal de Música, concert Bala-
des, de Pep Pérez (piano). En-
trada lliure.

MaNrESa
Cicle Inspiracions Avui, a
les 19.30 h, a la Biblioteca del
casino, projecció del documen-
tal Dreceres. La revolució inte-
gral. Entrada lliure: Ho organit-
za: institut de recerca Holísti-
ca de Montserrat.

NaVarcLES
Festival Internacional de Ci-
nema Solidari Clam Avui, a
les 11.15 h, al teatre-auditori
agustí Soler i Mas, sessió del
clam Kids amb la projecció d’El
circo de la Mariposa (Estats
Units, 2009), del director Jos-
hua Weigel.

aBrEra
«El secret de l’autoestima»
Avui, a les 18 h, a la bibliote-

ca Josep roca i Bros, amb el
psicòleg antoni Bolinches.

FaLS
«Europa a debat» Avui, a
les 20.30 h, al casal, xerrada
sobre la Unió Europea i el Banc
central Europeu, a càrrec de
Gerardo Pisarello, professor de
Dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona.

caStELLtErÇOL
Xerrada de psicodefensa
personal bàsica Avui, a les
16 h, al centre d’atenció Pri-
mària.

MaNrESa
«De Pius Font i Quer a l’ave-
nir: evolució de l’etnobotà-
nica a les terres catalanes»
Avui, a les 19.30 h, a l’audi-

tori de la Fundació catalunya-
La Pedrera (plana de l’Om), xe-
rrada amb Joan Vallès (Univer-
sitat de Barcelona). Ho organit-
zen: institut Pius Font i Quer,
Delegació del Bages de la ins-
titucio catalana d’Història Na-
tural i Meandre. acte d’home-
natge a Pius Font i Quer.

MaNrESa
Taller «Art-tantra. Harmo-
nia integral» Avui, a les 20
h, a l’Espai annamasté (pl. Fius
i Palà, 1).

MaNrESa
Caminada a Joncadella Di-
jous, amb sortida a les 8 h de
la plaça Bages. Ho organitza:
coordinadora de Jubilats i Pen-
sionistes.
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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

EL JOC DE L’AMOR I DE L’ATZAR
Direcció: Josep Maria Flotats. Autor:

Pierre de Marivaux. Intèrpret: Enric cam-
bray, Àlex casanovas, rubèn de Eguía,
Guillem Gefaell, Vicky Luengo, Bernat

Quintana i Mar Ulldemolins. Teatre
Nacional de Catalunya. Plaça de les
arts, 1. Barcelona. Fins al 22 de juny.
De dimecres a divendres, 20 h; dissabte,
17 i 21.30 h; diumenge, 18 h. Entrades:
28 euros. Venda a www.tnc.cat.

Merescuda tornada de Josep
Maria Flotats al TNC amb El joc de
l’amor i de l’atzar, una especial i
singular trobada actoral genera-

cional i una intriga amorosa en un
joc d’aparences en un delicat i
ben teixit joc escènic.

Sílvia (Luengo) està a punt de
conèixer Dorante (Quintana), el
seu futur marit i fill del millor
amic del seu pare (Casanovas).
La noia, però, angoixada pel dub-
te i la manca de fermesa en el
sentiment, demana al seu pare
poder fer-se passar per la seva

cambrera i aquesta (Ulldemolins)
esdevenir la senyoreta de la casa,
per ella poder observar amb de-
teniment el promès, sense per
això haver de ser descoberta i,
així, conèixer l’autèntica naturale-
sa del futur marit. El pare ho ac-
cepta sense revelar a la jove que
Dorante ha tingut la mateixa pen-
sada amb el seu cambrer (De
Eguía). Mario (Cambray), germà
de Sílvia, esdevindrà testimoni
confident i divertit del joc establert.

Marivaux defineix amb ferme-
sa gràcil les línies jeràrquiques
dels personatges i els atorga un plà-
cid encant que, malgrat l’innece-
sari i pueril joc que s’estableix,

adquireix importància i dóna peu
al desenvolupament d’una histò-
ria amable on juguen un paper im-
portant el sentiment i la idea ma-
terialitzats en el joc d’aparences,
confidències i confessions teixides
amb enginy i encert. Al joc narra-
tiu establert amb mestria pel dra-
maturg francès, només cal afegir-
hi la destra mà en la direcció de
Flotats. Construeix amb la matei-
xa gracilitat el fi entreteixit dels per-
sonatges, ben definits i projectats
dins la història. Destaquen cada un
dels intèrprets en un ben afinat i
harmonitzat instrument. La recu-
peració d’aquest clàssic esdevé
un autèntic plaer.



El director barceloní lidera amb bon to la posada en escena de la comèdia «El joc de
l’amor i de l’atzar», de Pierre de Marivaux, en el teatre del qual va marxar fa setze anys

FLOTATS L’ENCERTA EN EL RETORN

Assumpta Pérez

TEATRE crítica


