
3 DÍAS PARA MATAR ★★

estats Units i França, 2014.
acció, thriller. 117 minuts.
direcció: mcG. 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.

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)). Un noi andalús
s’enamora d’una noia basca.
tot i els tòpics, 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
diners 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) i Yolanda ramos
(Yoli). 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 poder
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) i
ray stevenson (marcus
eaton).  l’adaptació de la
primera novel·la de la saga de
Veronica roth. es tracta de
ciència-ficció amb dosis
d’acció i romanticisme dirigida
al públic adolescent femení.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

GODZILLA 3D 
estats Units, 2014. acció,
ciència-ficció. 123 minuts.
direcció: Gareth edwards.
intèrprets: aaron Johnson
(Ford Brody), elizabeth Olsen
(elle Brody), Bryan cranston
(Joe Brody), Juliette Binoche
(sandra Brody) i david
strathairn (almirall William
stenz). el temible monstre
anomenat Godzilla fa front a
uns éssers malvats que
amenacen la terra. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

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.

NUEVA VIDA EN NUEVA
YORK
França, 2014. comèdia
dramàtica. 94 minuts. direcció:
cédric klapisch. intèrprets:
romain duris (xavier), audrey
tautou (martine), cécile de
France (isabelle), kelly reilly
(Wendy) i sandrine Holt (Ju). 
xavier se’n va a Nova York
perquè no suporta estar
separat dels seus fills, que hi
viuen des que la seva mare,
Wendy, se n’hi va anar uns
mesos enrere. la seva vida,
però, es complica. Bages
Centre (Manresa).

POR UN PUÑADO DE BESOS 
espanya, 2014. drama
romàntic. 98 minuts. direcció:
david menkes. intèrprets: ana
de armas (sol), martiño rivas
(dani), marina salas (Glòria),
megan montaner (lídia), Joel
Bosqued (sandro), alejandra
Onieva (mamen), Jan cornet
(darío) i andrea duro (marta).
sol i dani es troben per
primer cop, i la seva conversa
no és gens tòpica. ella cerca

una ànima bessona després
d’una experiència tràgica, i ell
amaga un secret que pot
posar en perill la seva relació.
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, que porten per nom
Bea, tiago i carla. Bages
Centre (Manresa). 

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 la
saga de l’home aranya, el jove
fotògraf Peter Parker
descobreix que el seu pare va
permetre progressos científics
que ara l’empresa Oscorp
intenta aprofitar en el seu
benefici. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

Les pel·lícules

BAGES CENTRE �93 873 15 32 camí dels trUllOls

sala 1 Godzilla 17.00-19.30-22.00 h
sala 2 3 días para matar 17.20-19.50-22.20 h
sala 3 The amazing Spiderman 2 17.20 h
sala 3 Aprendiz de gigoló 20.20-22.40 h
sala 4 Divergente 17.00-19.40-22.20 h
sala 5 Redención 18.20-20.30-22.40 h
sala 6 Godzilla 18.00 h
sala 6 Godzilla 3d 20.30 h
sala 7 8 apellidos vascos 18.15-20.15-22.30 h
sala 8 Malditos vecinos 18.10-20.10-22.40 h
sala 9 Rio 2 18.15 h
sala 9 Nueva vida en Nueva York 20.15-22.20 h
sala 10 Por un puñado de besos 18.00-20.00-22.30 h
sala 11 Carmina y amén 18.20-20.20-22.45 h
sala 12 Grace de Mónaco 18.15-20.20-22.40 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 c/ HOstal del Pi, 4-6

sala 1 Grace de Mónaco 17.30-19.40-21.50 h
sala 2 8 apellidos vascos 18.00-20.00-22.00 h
sala 3 The amazing Spiderman 2 18.10 h
sala 3 Divergente 21.00 h
sala 4 3 días para matar 18.15 h
sala 4 Godzilla 3d 20.45 h
sala 5 Godzilla 19.00-21.30 h
sala 6 Aprendiz de gigoló 17.40 h
sala 6 Por un puñado de besos 19.40-21.40 h
sala 7 Malditos vecinos 17.45-19.50-22.00 h
sala 8 Redención 17.45-19.50-22.00 h
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CULTURES

maNresa
Cantània des d’avui i fins
divendres, al teatre kursaal,
representacions de la cantata
rambla llibertat, amb alumnes
de 5è i 6è de primària de cen-
tres escolars de la catalunya
central. Funcions a les 21 h
cada dia, i el divendres també a
les 17 h.

aBrera
Club de lectura Avui, a les
18 h, a la biblioteca Josep roca
i Bros,  tertúlia sobre la novel·la
la aventura del tocador de se-
ñoras, d’eduardo mendoza. 

BerGa
«De la discapacitat a la di-
versitat funcional: recursos
i mirades al Berguedà»
avui, al llarg del matí, al pavelló
de suècia. 

artÉs
Travessa Alpens-Artés el
centre excursionista d’artés
organitza la marxa alpens-ar-
tés, de 59 km, per aquest dis-
sabte. Per a més informació:
www.ceartes.cat i 626 00 18
46 (xavi).

maNresa
«Les adaptacions ecològi-
ques de les plantes del nos-
tre entorn» Avui. a les
19.30 h, a l’auditori de la Fun-
dació catalunya-la Pedrera, a
la Plana de l’Om, xerrada a cà-
rrec del dr. Josep m. Ninot. acte
inclòs en la commemoració del
50è aniversari de la mort de
Pius Font i Quer.

sOlsONa
«Deute públic» Avui, a les
20 h, al casal Popular la Fura,
xerrada amb l’economista Jo-
sep manel Busqueta, membre
del seminari taifa d’economia
crítica. Ho organitza la cUP del
solsonès.

maNresa
Curs bàsic de pensament
positiu i meditació raja-ioga

Organitzat per l’associació
Brahma kumaris (93 272 08
43 i manresa@es.brahmaku-
maris.org). cada dimecres, de
19 a 20.30 h a partir d’avui.
Nou sessions d’19 a 20.30 h. 

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

maNresa
Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes Dijous, cami-
nada a sant Fruitós, amb sorti-
da a les 8 h de la Ben Plantada.

iGUalada
Assajos dels Moixiganguers

la colla castellera anoienca
convida a tothom a participar
als seus assajos, que tenen
lloc els dimecres, de 20 a 22
h; i els divendres, de 22 a 00
h, al local de cal tabola (c/ sant
antoni de Baix, 106-108). 

maNresa
Hospitalitats de la Mare de
Déu de Lourdes de Vic i Sol-
sona Pelegrinatge a lour-
des del 14 al 18 de juny. ins-
cripcions fins al 24 de maig.
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AGENDA 
LA CARTELLERA valoració realitzada per J. B. i e. s.

★★★★★ OBra mestra ★★★★ mOlt BONa ★★★ BONa ★★ iNteressaNt ★ reGUlar ● dOleNta

GRACE DE MÓNACO 
estats Units, França, Bèlgica i itàlia, 2014. Biopic, drama. 103
minuts. direcció: Olivier dahan. intèrprets: Nicole kidman (Grace
kelly), tim roth (príncep rainiero iii), Frank langela (pare Francis
tucker), Paz Vega (maria callas), milo Ventimiglia (rupert allan) i
derek Jacobi (comte Fernando d’aillieres). Grace kelly és una
estrella del cine quan es casa amb el príncep rainiero de mònaco
l’any 1956. sis anys després, ha de triar entre la seva condició
reial i la crida de Hitchcock per rodar una altra pel·lícula. Bages
Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

REDENCIÓN (HUMMINGBIRD)
estats Units i Gran Bretanya, 2013. acció, thriller. 100 minuts.
direcció: steven knight. intèrprets: Jason statham (Joey), agata
Buzek (cristina), Vicky mcclure (dawn), Benedict Wong (sr. choy)
i Ger ryan (mare superiora).  Joey és un antic soldat de les
Forces especials atrapat en un passat tràgic. Fart d’injustícies,
decideix prendre’s la justícia per la seva mà. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES D’AVUIELS CINES I ELS HORARIS

INFORME PER A UNA ACADÈMIA
Direcció: xavier ricart i ivan Benet.

Autor: Franz kafka. Interpretació: ivan
Benet. Teatre Lliure (espai lliure, mont-
juïc). pl. margarida xirgu, 1. Barcelona.
Fins al 25 de maig. de dimecres a di-
vendres, 21 h; dissabte, 18 i 21.30 h;
diumenge, 18.30 h. Preus: 22 (18 dc. i
ds. tarda). www.teatrelliure.cat. 1 hora.

Quan Alves va recollir el plàtan
de terra i se’l va cruspir abans de
llençar un córner, va trencar el
pacte no escrit de l’agressió racis-
ta: jo t’insulto, tu t’ofens. L’emissor
de la humiliació triomfa fins i tot
assaborint el rebuig social. Però la
reacció del lateral blau-grana va
desconcertar per inesperada i en-
ginyosa i l’estúpid de torn va tastar
el seu verí. Reduït als seus instints,
sovint mostra l’homo sapiens for-
mes més aviat primàries.

Des de Darwin sabem que l’ho-
me ve del mico i la fascinació pels
primats i la recerca d’indicis sobre
el parentesc és un material litera-

ri extraordinari, tal com va de-
mostrar Kafka en el conte Informe
per a una acadèmia (1917). L’ac-
tor vigatà Ivan Benet converteix la
història del simi Peter el Roig en un
monòleg que interpreta sobre la
fusta de l’Espai Lliure, una fabulosa
construcció escenogràfica que
destapa els seus secrets a mesura
que l’espectador es fa partícip de
la biografia d’un animal caçat i do-
mesticat fins a convertir-se en un
artista de varietats capaç d’explicar
la seva peripècia davant d’un au-
ditori d’homes de ciència.

El públic se sent davant d’un mi-
rall que qüestiona la seva condició.

El protagonista revela com va ser
a bord del vaixell que el trasllada-
va de la Costa d’Or africana fins a
Europa, on va aprendre que la
sortida a la captivitat passava per
assumir el rol de l’enemic humà. La
lluita per la llibertat requeria fugir
del destí zoològic i el mico va
aprendre a beure vi i a encaixar les
mans. I, alerta!, a cantar.

Ivan Benet sedueix minut a mi-
nut l’auditori amb una interpreta-
ció detallista que navega amb en-
cert pel delicat equilibri entre la na-

turalesa simiesca i el rol de perso-
na humana que exigeix el paper.
Ser l’un sense deixar de ser l’altra.
De la mà de Peter el Roig –convertit
en un lluitador colpidorament
desencisat– a banda i banda del
mirall es realitza un viatge de dues
direccions. Havent assolit l’edu-
cació mitjana d’un ciutadà euro-
peu, no pot ignorar del tot la seva
essència. Desubicat, talment com
l’home contemporani en un món
competitiu, cruel i exigent, el mico
s’enorgulleix dels seus progres-
sos. I en fa una conferència per de-
mostrar a la civilització que les dis-
tàncies són molt més curtes: en
l’actual context de crisi que gene-
ra representacions ficcionals de tall
apocalíptic, és una lliçó que no
hauria de caure en sac foradat.
Però del que més satisfet hauria
d’estar Peter és de fer de la resig-
nació ràpidament adoptada una
virtut tan humana com el cinisme.



«Informe per a una acadèmia» puja a l’escenari de l’Espai Lliure la història d’un simi
que es converteix en un cantant, un conte de Kafka tan inquietant com ben interpretat

IVAN BENET CREA UN GRAN MICO

Toni Mata i Riu 

TEATRE crítica

Ivan Benet

àlex radamakers


