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CULTURES

ManreSa
Curs de pensment positiu i
meditació Avui, a les 19 h,
a brahma Kumaris (plana de
l’om, 2).

ManreSa
Coordinador de Jubilats i
Pensionistes Dijous, cami-
nada a la Morera, amb sortida a
les 8 h de la plaça de Sant Do-
mènec.

iGualaDa
Cicle de conferències: «Ban-
dera negra! La dissecció del
conflicte» es fa fins diven-
dres, a les 18 h, al Museu de la
Pell. Gratuït. Avui, els exèrcits
de la Guerra a càrrec d’adrià
casas. 

ManreSa
Iniciació a l’anglès Avui, de
10.30 a 11.30 h, al casal la
nostra llar de valldaura. Ho or-
ganitza l’av valldaura.

berGa
«La malaltia de l’Alzheimer i
la detecció precoç» Avui, a
les 18 h, al casal de la Gent
Gran, a càrrec del doctor Joan
catena, metge geriàtric de la
unitat de psicogeriatria de
l’hospital de Sant andreu de
Manresa.

ManreSa
«Menjar sa és divertit»
Avui, a les 21 h, a l’ateneu les
bases, a càrrec de Somnatu-
rals Dietètica. 
«El procés polític cap a la in-
dependència» Avui, a les
20 h, a l’auditori de la Fundació
catalunya-la Pedrera (plana
de l’om). tercera conferència
del cicle el país que volem
construir. convergència t’ho
explica”, a càrrec de carles vi-
ver Pi-Sunyer, president del

consell assessor per a la tran-
sició nacional.

el Pont De v. i rocaFort
«PNL per seduir» Avui, a
les 15 h, a la biblioteca, xerra-
da a càrrec d’enric bastardas,
màster en Pnl.

Sant vicenÇ De caStellet
«Viatge a Grècia: petita
aproximació als orígens»
Avui, a les 20 h, a la biblioteca
Salvador vives casajuana, xe-
rrada amb passi de fotos a cà-
rrec de Joan Montsech i antoli-
na vilaseca.

abrera
Casal de joves Avui, a les
16.30 h, taller de graffitti.

berGa
Cap d’any de Patum Avui,
a les 23.45 h, a la plaça de
Sant Pere.

avià
Xerrada sobre «Peguera,
l’ànima d’un poble» Avui,
a les 20.30 h, a la sala d’expo-
sicions de l’ateneu d’avià, ra-
mon Soler parlarà de la seva
novel·la. 

iGualaDa
Club de lectura fàcil en cata-
là Avui, a les 19 h, a la bi-
blioteca central, tertúlia amb
antoni Dalmau sobre la seva
obra Primavera d’hivern. Mag-
da bartrolí serà la moderadora.
inscripcions a la biblioteca.

el bruc
Jocs florals l’ajuntament
convoca els Jocs Florals en el
qual hi poden participar tots
els veïns de la comarca. el ter-
mini per presentar treballs fi-
nalistes el divendres 6 de juny.
les bases es poden consultar a
www.bruc.cat i bibliotecavir-
tual.diba.cat. el veredicte es
llegirà el 15 de juny (19 h) es
una festa a can casas.
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AGENDA 

3 DÍAS PARA MATAR ★★

estats units i França, 2014.
acció, drama, 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 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)). 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) i Sharon
Stone (Dra. Parker). 
Fioravante decideix fer-se
gigoló per aconseguir diner
per ajudar el seu amic Murray.
una decisió que farà que tots
dos es vegin atrapats en
assumptes d’amor i de diners.
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) i 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 poder
cobrar la paga doble que ell
tenia 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. ciència-ficció
amb dosis de romanticisme i
acció dirigida a les
adolescents. en un món
distòpic, cada facció de la
societat cultiva una virtut.
quan neix l’amor, però, això
pot ser un problema. 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. creuen
tenir la vida perfecte. Però els
seus problemes s’inicien quan
una fraternitat d’estudiants
s’instal·la al costat. el
matrimoni intentarà que els
facin fora. 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) i Kelly reilly
(Wendy). 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. quan Perla
decideix que els menuts han
d’aprendre com viuen les aus,
creu que la família se n’ha
d’anar a l’amazones. això fa
patir blu. 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
(electro).  en el segon
lliurament de la saga 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 l’anomenat electro,
un dels treballadors de la
corporació, que
accidentalment adquireix el
poder de controlar els fluxos
elèctrics.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

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 rainier 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 pel seu compte. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

DOM HEMINGWAY
regne unit, 2013. comèdia negra. 93 minuts. Direcció i guió:
richard Shepard. intèrprets: Jude law (Dom Hemingway),
richard e. Grant (Dickie), Demián bichir (Sr. Fontaine), emilia
clarke (evelyn), Kerry condon (Melody), Jumayn Hunter (lestor),
Madaline Ghenea (Paolina) i nathan Stewart-Jarrett (Hugh). 
Dom Hemingway és un lladre de caixes fortes, llest i enèrgic.
Després de dotze anys a la presó, torna a londres per cobrar-se
deutes pendents. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

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 Dom Hemingway 18.30-20.30-22.40 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 The amazing Spiderman 2 17.45 h
Sala 11 Carmina y amén 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

REGIÓ7 no eS Fa reSPonSable De leS variacionS HoràrieS
que Facin leS SaleS en la ProGraMació 
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MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

LA DAMA DE LES CAMÈLIES
Direcció: Hermann bonnín. Intèrprets:

nausicaa bonnín, albert Prat, Joan Sure-
da, toni-lluís reyes, Òscar intente, laia
de Mendoza, Montse Guallar, Pep Jové,
Joan anguera, anna Gonzalvo i aida oset.
La Seca-Espai Brossa. c. Flassaders, 40.
Barcelona. Fins a l’1 de juny. De dime-
cres a dissabte, a les 21 h; diumenge, a
les 19 h. Preu: 18 euros (dimecres, 15
euros). www.laseca.cat.

a Seca Espai Brossa ar-
risca, aposta i surt airosa
amb la seva heterogènia

i sempre interessant programació.
No deixa de sorprendre, però, por-
tar a l’escenari La dama de les ca-
mèlies, d’Alexandre Dumas fill, di-
rigit per Herman Bonnín i encap-
çalant el repartiment una esplèn-
dida Nausicaa Bonnín en el paper
de l’eterna Marguerite Gautier. 

La dama de les camèlies s’inspira
en un fet real viscut per l’autor i es
convertí en una de les peces lite-
ràries que van marcar la transició
entre el romanticisme i el realisme.
Dumas fill, però, sap transformar
la vivència literàriament per fer un
retrat de la burgesia de l’època, els

seus prejudicis. Marguerite Gautier
és una jove cortesana, un esperit
lliure sense lligams dins un esta-
ment social amb prejudicis, sem-
pre pendent de la palla en ull aliè
però del qual ella es manté aliena,
i només se’n beneficia per inte-
ressos. Però el sentit d’heroïna
tràgic porta l’espectador a viure la
davallada sense concessions de la
protagonista, de la qual s’assis-
teix en directe a la decrepitud i el
desgast (la tuberculosi que pateix
n’és sols una part), fins a la mort
(moment d’intensitat interpreta-
tiva fantàstic de la mà de Bonnín).

L’efecte sorpresa de La dama de
les camèlies és un baix constant al
llarg del muntatge, interessant i de

grats efectes, i l’empresa no era fà-
cil: què aportar de nou al clàssic?
Primerament, onze intèrprets a
l’espai escènic de La Seca no és un
fet habitual (i menys quan, actu-
alment, no abunden llevat de les
macroproduccions). Onze intèr-
prets en un espai buit, lliure total-
ment d’artificis i elements: l’inte-
rès radica en la força d’una histò-
ria, d’una època, un moment, una
paraula, i en el que, sense cap
mena de dubte, s’erigeix amb fer-
mesa Nausicaa Bonnín, capaç
d’empatitzar orgànicament amb
l’espectador contemporani, ben
secundada per la resta de l’elenc,
en el qual destaquen veterans
com Pep Jové i Montse Guallar. 

L



NAUSICAA BONNÍN
TRAÇA UNA GRAN DAMA

La Seca manté fins diumenge en cartell «La dama de les
camèlies», un gran muntatge i una brillant protagonista

Assumpta Pérez barcelona

TEATRE crítica


