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CULTURES

ManrESa
«Sons del camí» Avui, a
les 22 h, al parc de la Seu. cicle
musical ignasià de músiques
místiques i espirituals, amb un
concert de Ferran Sylvan (violí
barroc) i David Sitges (guita-
rra). gratuït.

puig-rEig
Concert de cant coral 
Avui, a les 21.30 h, al pavelló
d’esports, concert del cor ate-
neo chamber Singers, de Fili-
pines.

puJaLt
Sopar sota les estrelles
Els dies 30 de juliol i 5 i 6
d’agost, a les 21.30 h, al jardí
de l’Observatori de pujalt. So-
par amb la col·laboració del
restaurant la Figuera de l’astor
i explicacions astronòmiques i
observació a través de teles-
copi i a ull nu. aquest dimecres
s’ofereix el Menú 1714. preu:
20 euros. places limitades. re-
serves: 93 869 80 22.

puigcErDÀ
Cicle: «A l’estiu, recerca’t»

Avui, a les 18 h, al Museu
cerdà. Jordi alabau parlarà del
tema impacte de la crisi eco-
nomica a cerdanya.

caStELLgaLí
Festa major Avui. Especta-
cle infantil de pallassos treure
el nas, a les 19.15 h a la plaça
catalunya.

puigcErDÀ
Passeig en barca per l’es-
tany Obert cada dia, des de
l’1 de juliol i fins al 31 d’agost,
d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h.

ManrESa
«Viatgers manresans»
L’ajuntament de Manresa i
Foto art Manresa convoquen
la novena edició del concurs
de fotografia Viatgers Manre-
sans, en categoria adults. El
concurs compta, per segon
any, també amb la categoria
infantil (de 6 a 12 anys) i amb
la categoria per a dispositius
mòbils a través de l’aplicació
instagram. Les obres s’hauran
de presentar del 2 al 25 de
setembre.
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Activitats d’estiu



Fires i festes

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). rafa és un noi cent
per cent andalús que  sempre
ha viscut a Sevilla. però el dia
que coneix amaia, una noia
basca, la seva vida canvia i
se’n va fins al seu poble per
conquerir-la. La pel·lícula amb
més espectadors del cinema
espanyol. hi haurà segona
part. Multicines Abrera.

AVIONS: EQUIP DE RESCAT
★★

Estats units, 2014. animació,
aventures, comèdia. 83
minuts. Direcció: roberts
gannaway. un equip
d’avions té la missió de
protegir el parc nacional de
pico pistón d’un terrible
incendi. Quan Dusty, el pilot
aeri de fama mundial, s’adona
que té el motor espatllat,
canvia d’ofici. Bages Centre
(Manresa), Guiu (la Seu) i
Multicines Abrera.

BAJO LA MISMA ESTRELLA
★★

Estats units, 2014. Drama
romàntic. 125 min. Direcció:
ajosh Boone. intèrprets:
Shailene Woodley (hazel
grace Lancaster), ansel Elgort
(augustus Waters), Willem
Dafoe (peter Van houten), nat
Wolf (isaac) i Laura Dern (Sra.
Lancaster). hazel i gus es
van enamorar en un grup de
suport a malalts de càncer.
comparteixen l’estima pels
llibres.  Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

CAMPANETA. FADES I PIRA-
TES ★★

Estats units, 2014. animació,
aventures, fantasia. 78
minuts. Direcció: peggy
holmes. campaneta i les
seves amigues s’enfronten a
uns pirates que els prenen la
pols màgica que fa volar.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

CORAZÓN DE LEÓN ★
argentina, 2013. comèdia ro-
màntica. 110 minuts. Direcció:
Marcos carnevale. intèrprets:
guillermo Francella, Julieta
Díaz, Jorgelina aruzzi.L’ad-
vocada ivana cornejo rep una
trucada d’algú que ha trobat el
seu mòbil i l’hi vol tornar. Ba-
ges Centre (Manresa).

EL AMANECER DEL PLANE-
TA DE LOS SIMIOS ★★★

Estats units, 2014. ciència-

ficció, acció. 130 minuts.
Direcció: Matt reeves.
intèrprets: andy Serkis
(césar), Jason clarke (Malcolm),
Kodi Smit-Mcphee
(alexander),  gary Oldman
(Dreyfus), Keri russell (Ellie).
continuació d’El origen del
planeta de los simios (2011).
una creixent nació de simis
evolucionats, comandada per
césar, es veu amenaçada per
un grup d’éssers humans que
ha sobreviscut al devastador
virus de deu anys enrere.
Bages Centre (Manresa),
Guiu (la Seu) i Multicines
Abrera.

JUNTOS Y REVUELTOS ★★

Estats units, 2014. comèdia
romàntica. 117 min. Direcció:
Frank coraci. intèrprets: adam
Sandler (Jim), Drew Barrymore
(Lauren), Joel Mchale (Mark),
Wendi McLendon-covey (Jen).
un vidu i una divorciada
tenen una cita, però resulta
tan desastrosa que es
conjuren per no tornar a
quedar mai més.  Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

L’AVI DE 100 ANYS QUE ES
VA ESCAPAR PER LA FINES-
TRA ★★

Suècia, 2013. comèdia
dramàtica. 114 min. Direcció:

Felix herngren. guió: Felix
herngren i hans
ingemansson; basat en la
novel·la de Jonas Jonasson.
intèrprets: robert gustafsson
(allan Karlsson), iwar
Wiklander (Julius), David
Wiberg (Benny) adaptació
de la novel·la homònima de
Jonas Jonasson. El film
comença el dia que un ancià
arriba a la centenària xifra i
fuig de la residència on li toca
viure. Bages Centre
(Manresa).

MALÉFICA ★★★

Estats units, 2014. Fantasia.
98 minuts. Direcció: robert
Stromberg. intèrprets:
angelina Jolie (Maléfica), Elle
Fanning (princesa aurora),
Sharlto copley (Stefan),
Brenton thwaltes (príncep
phillip), Juno temple
(Fronoda), imelda Staunton
(claveina). una jove molt
atractiva és envejada pel seu
cor pur i les seves ales negres.
uns invasors destrueixen el
seu indret i ella esdevé
poderosa i implacable. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

MARSELLA ★★

Espanya, 2014. Drama, road
movie. Direcció: Belén Macías.
intèrprets: María León, goya

toledo, Eduard Fernández,
Àlex Monner. Virginia i Sara
lluiten per la custòdia de
claire, que va acollir la primera
fa cinc anys. La directora de
tarragona Belén Macías signa
el seu segon film després d’El
patio de mi cárcel amb
aquesta road movie que
aborda la maternitat al límit.
Bages Centre (Manresa).

MIL MANERAS DE MORDER
EL POLVO ★
Estats units, 2014. comèdia,
western. 112 min. Direcció:
Seth MacFarlane. intèrprets:
Seth MacFarlane (albert
Stark), charlize theron (anna),
amanda Seyfried (Louise) i
giovanni ribisi (Edward). 
albert es fa enrere en un duel
amb pistoles i la seva xicota el
deixa per un altre. un altra
dona l’ajudarà a retrobar el
valor. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

PANCHO: EL PERRO
MILLONARIO ★
Espanya, 2014. comèdia. 90
min. Direcció i guió: tom
Fernández. intèrprets: patricia
conde, ivan Massagué, Secun
de la rosa, Álex O’Dogherty,
armando del río. El gos
pancho viu la bona vida
gràcies a un bitllet de loteria
premiat. un home li gestiona
la fortuna per intentar que no
se la gasti tota.  Bages
Centre (Manresa).

X-MEN: DÍAS DEL FUTURO
PASADO ★★★

Eua, 2014. acció, ciència-
ficció. 132 min. Direcció:
Bryan Singer. intèrprets:
Jennifer Lawrence (raven /
Mística), Michael Fassbender
(Erik Lehnsherr), James
Mcavoy (charles Xavier),
hugh Jackman (Logan /
Lobezno), halle Berry
(tormenta), Jason Flemyng
(azazel). any 2023. La
terra ha quedat devastada
per uns robots gegants creats
el 1973 per exterminar els
mutants.  Multicines Abrera.

VIOLETTE ★★

França, 2013. Drama,
biografia. 132 min. Direcció:
Martin provost. intèrprets:
Emmanuelle Devos, Sandrine
Kiberlain, catherine hiegel,
Olivier gourmet. La relació
que unirà al llarg de les seves
vides Simoni de Beauvoir amb
Violette Leduc, filla il·legítima
d’un noble. Guiu (la Seu)

VOY A SER MAMÁ ★
França, 2013. acció, thriller.
98 minuts. Direcció: Valérie
Lemercier. intèrprets: Valérie
Lemercier, gilles Lellouche,
Samatin pendev. aleksandra
i cyrille són una parella amb
sort. i els arriba aleksei, un
nen rus de 7 anys. una
comèdia sobre l’adopció
protagonitzada i dirigida per
Valérie Lemercier. Bages
Centre (Manresa).

Les pel·lícules

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

★★★★★ OBra MEStra ★★★★ MOLt BOna ★★★ BOna ★★ intErESSant ★ rEguLar ● DOLEnta

SEX TAPE: ALGO PASA EN LA NUBE★★

Estats units, 2014. comèdia. 94 min. Direcció: Jake Kasdan.
guió: Kate angelo, Jason Segel i nicholas Stoller. intèrprets:
Jason Segel (Jay), cameron Diaz (annie), rob corddry (robby),
Ellie Kemper (tess), rob Lowe (hank rosenbaum). annie i
Jay són un parella a qui la monotonia i dos fills els han extingit
la passió. per recuperar-la enregistren un vídeo eròtic que, per
error, envien a totes les seves amistats. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

VAMPIRE ACADEMY●

Estats units, 2014. Fantàstic. 104 minuts. Direcció: Mark
Waters. guió: Daniel Waters; basada en la novel·la de richelle
Mead. intèrprets: Olga Kurylenko, Zoey Deutch, Danila
Kozlovsky, Lucy Fry, gabriel Byrne, Sarah hyland. rose i
Lissa són dues noies aparentment normals que amaguen un
secret: són vampires. Bages Centre (Manresa).

ANARCHY, LA NOCHE DE LAS BESTIAS ★
Estats units, 2014. thriller, terror. 103 minuts. Direcció i guió:
James DeMonaco. intèrprets: Frank grillo (sergent Leo), carmen
Ejogo (Eva), Zach gilford (Shane), Kiele Sanchez (Liz).  El go-
vern dels Eua decideix que una nit l’any, durant 12 hores, qual-
sevol activitat criminal, fins i tot l’assassinat, serà legal. Sego-
na part del film La purga. Bages Centre (Manresa) i Multici-
nes Abrera

BARBACOA DE AMIGOS ★★

França, 2014. comèdia. 98 minuts. Direcció: Eric Lavaine. guió:
Eric Lavaine, hector cabello reyes. intèrprets: Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Florence Foresti, guillaume De tonquedec,
Lionel abelanski, Jérôme commandeur. El dia que fa 50 anys,
antoine té un atac de cor. Després de l’infart, decideix canviar
la seva vida i la dels qui l’envolten. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DELS truLLOLS

Sala 1 El amanecer del planeta de los... 16.20-19.10-22.00 h
Sala 2 Vampire Academy 17.30-20.00-22.30 h
Sala 3 Campaneta. Fades i pirates 16.20-18.00 h
Sala 3 Juntos y revueltos 19.50-22.20 h
Sala 4 Anarchy 16.00-18.10-20.20-22.40 h
Sala 5 Avions: equip de rescat 16.30-18.20-20.10 h
Sala 5 Marsella 22.40 h
Sala 6 Aviones: equipo de rescate 16.10-17.50 h
Sala 6 El amanecer del planeta de los... 3D 19.40-22.20 h
Sala 7 Pancho 16.15 h
Sala 7 El amanecer del planeta de los... 18.00-20.30 h
Sala 8 Voy a ser mamá 16.00 h
Sala 8 El abuelo que saltó por la ventana... 20.15 h
Sala 8 L’avi de 100 anys que es va escapar... 18.00-22.30 h
Sala 9 Barbacoa de amigos 16.30-18.30-20.30-22.45 h
Sala 10 Bajo la misma estrella 16.00-18.15 h
Sala 10 Corazón de león 20.30-22.40 h
Sala 11 Maléfica 16.20-18.20 h
Sala 11 Mil maneras de morder el polvo 20.15-22.30 h
Sala 12 Sex tape 16.10-18.15-20.20-22.40 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 c/ hOStaL DEL pi, 4-6

Sala 1 El amanecer del planeta... 16.30-19.10-22.00 h
Sala 2 El amanecer del planeta... 3D 15.50-18.30-21.10 h
Sala 3 Avions: equip de rescat 15.30 h

Sala 3 El amanecer del planeta... 17.30-20.10 h
Sala 3 8 apellidos vascos 22.45 h
Sala 4 Anarchy 16.00-18.10-20.20-22.30 h
Sala 5 Sex tape 16.10-18.20-20.30-22.40 h
Sala 6 Aviones: equipo de rescate 16.00-18.00-20.00 h

Sala 6 X-Men: días del futuro pasado 22.10 h
Sala 7 Maléfica 15.45-18.05 h
Sala 7 Bajo la misma estrella 20.10-22.35 h
Sala 8 Campanilla. Hadas y piratas 16.15-18.00 h
Sala 8 Mil maneras de morder el polvo 19.50 h
Sala 8 Juntos y revueltos 22.20 h

GUIU �973 35 01 66 aVinguDa DE cELOria, 54

Sala 1 Aviones: equipo de rescate 18.00 h
Sala 1 El amanecer del planeta de los simios 22.15 h
Sala 2 Violette 22.15 h

REGIÓ7nO ES Fa rESpOnSaBLE DE LES VariaciOnS



LA SEU D’URGELL



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

MATA’M
Direcció i autoria: Manel

Dueso. Intèrprets: Francesc
Orella, Boris ruiz, carlota Ol-
cina i Àurea Márquez. La Vi-
llarroel. carrer Villarroel, 85.
Barcelona. Fins al 2 d’a-
gost, de dimarts a dissabte
a les 20.30 h. 22 euros de
dimarts a dijous; 26 euros
divendres i dissabte. Venda
a www.lavillarroel.cat.

n home que e-
namora per-
què dins hi ba-

tega la vida intensa-
ment decideix un bon
dia que ha arribat l’ho-
ra de plegar veles i des-
aparèixer. Quatre per-
sonatges a l’entorn de la
barra d’un pub en hores
baixes articulen des
d’estupefaccions pecu-

liarment digerides la in-
sòlita postura: i per què
es vol matar?
Manel Dueso parla

de la legitimitat del de-
sig de morir en una co-
mèdia que, inclosa en la
programació del festival
Grec de Barcelona, cau-
sa sana incomoditat
perquè el text fuig de la
lectura diàfana i qües-
tiona uns quants tabús
sobre la vida. Boris Ruiz
excel·leix en una posa-
da en escena en què la
categoria actoral me-
reix per si mateixa l’as-
sistència a la funció. Àu-
rea Márquez, Francesc
Orella i Carlota Olcina
completen un quartet
que fa rodar una pro-
posta que demana
compromís a l’espec-
tador per perseverar en
la comprensió dels
punts als quals l’autor
vol arribar. Mata’mposa
una nota d’humor ne-
gre a un curs en què La
Villarroel ha triomfat
amb El crèdit (tornarà al
setembre) i Losers.

U



HUMOR NEGRE 
I FUNERARI

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE crítica

«Mata’m» posa sobre la taula a la sala
La Villarroel el dret a deixar de viure


