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CULTURES

caStellbÒ
Trobada amb els acordionis-
tes del Pirineu Avui, a les
22 h, a la col·legiata de Santa
maria, concert amb acordionis-
tes de diversos països d’arreu
del món. entrada gratuïta.

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 the yoga music
project. amb toni calvo (sitar),
albert galbany (bansuri) i Jau-
me catà (percussió). gratuït.

caStellgalí
Festa major Avui. especta-
cle infantil ballarugas, a les
19.15 h a la torre del breny.

capellaDeS
Cinema a la fresca Avui, a
les 22 h, a la terrassa de la ca-
feteria de la lliga, projecció
de gravity, d’alfonso cuarón.
entrada: consumició mínima.

artÉS
Club de lectura Avui, a les
20 h, tertúlia sobre la novel·la
els records, de David Foenki-
nos (la magrana).

puigcerDÀ
Cicle: «A l’estiu, recerca’t»
Avui, a les 18 h, al museu

cerdà. ernest orriols parlarà
del tema les fonts termals de
cerdanya.

moiÀ
Taller de cuina d’estiu
Avui, a les 17 h, a can carner,
amb anna casas, de cal ma-
ties. ho organitza l’associació
moianesa cultura de la Dona.

igualaDa
Barrufacinema fresc Avui,
a les 18 h, a la biblioteca cen-
tral, projecció d’els croods: una
aventura prehistòrica, de Kirk
de micco. entrada gratuïta.

puig-reig
Visita a Casa Periques
Avui, i els dimecres d’agost,
casa periques ofereix una visi-
ta guiada al mas medieval i un
sopar de gastronomia catala-
na, amb teatre ben grillats.
www.casaperiques.com.
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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. 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. un ancià
arriba a la centenària xifra i
fuig de la residència on li toca
viure. Bages Centre
(Manresa) i Guiu (La Seu).

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.

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
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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 El abuelo que saltó por la ventana y se largó 22.15 h



LA SEU D’URGELL



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

a Beckett impri-
meix el segell de
qualitat escènica
que la caracterit-

za tant en l’espectacle que ha
tancat la temporada (Vells
temps) com en el que obrirà
el proper curs, el Woyzeck

de la companyia Parking Sha-
kespeare que l’hivern pas-
sat va rebre notables elo-
gis –amb especial esment
per al protagonista, l’actor
manresà Carles Gilabert– du-
rant l’estada a l’espai no con-
vencional de l’antic complex
fabril Palo Alto (Barcelona).

Vells temps és un dard en-
verinat propi de la drama-
túrgia de Harold Pinter que
Sílvia Bel, Míriam Alamany i

Carles Martínez han fet ex-
cel·lir a la sala de Gràcia du-
rant el Grec. El muntatge s’i-
nicia amb la conversa tedio-
sa d’un matrimoni arquetí-
picament burgès abans de
la visita d’una antiga com-
panya de pis d’estudiants de
la dona durant la sempre ale-
gre etapa universitària.

Els artificis de la memòria,
els temors de la rutina, la so-
ledat, la gelosia i la frustració

entren en combat durant una
trobada tensa que posa de
manifest com la confusió és
l’amic número u de les rela-
cions humanes. Les apel·la-
cions de la nouvinguda als fe-
liços temps passats fan emer-
gir les disfuncions de la pa-
rella en risc, executades en un
escenari llarg com un passa-
dís que representa una sala
d’estar amb dos sofàs que
simbolitzen la llunyania emo-
cional en què habiten marit
i muller com fonambulistes a
molts metres d’alçada.

Després de l’aturada esti-
uenca, la Beckett encetarà
campanya amb Woyzeck, un
text emblemàtic de Georg
Büchner versionat i dirigit
per Marc Rosich per a Parking
Shakespeare (el grup ofereix
actualment Molt soroll per
res al Parc de l’Estació del
Nord de Barcelona). La peça
es va estrenar a Palo Alto, un
viver d’empreses amb una
gran nau on els manresans
Pep Garcia-Pascual i Carles
Gilabert, i la resta de la com-
panyia, van oferir una de les
perles del teatre indepen-
dent de l’any. La nova opor-
tunitat per veure-la serà del
17 de setembre al 5 d’octubre.

L
TONI MATA I RIU | barcelona

Crònica

La Sala Beckett s’apunta dos èxits
El teatre gracienc tanca temporada amb l’aplaudida «Vells temps» i reobrirà

al setembre amb el «Woyzeck», que va fer triomfar el manresà Carles Gilabert



