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CULTURES

navarcLes
Oficina mòbil d’informació al
consumidor Avui, de 10.30
a 11.30 h, a la plaça de la vila.

carDona
Presentació vinícola Avui,
a les 20.15 h, a l’arxiu històric
(casal Graells), presentació
d’un vi d’homenatge a un dels
testimonis del setge del 1711. 

oLesa De montserrat
Conferència-taller «Els jocs
del 1714» Avui, a les 19 h,
a la biblioteca santa oliva.

La seu D’urGeLL
Arxiu Comarcal de l’Alt Ur-
gell Avui, a les 20 h, s’inau-
gura entre Àustries i borbons.
La Guerra de successió a la
cerdanya i l’urgellet. Del 3 al
26 de setembre, de dilluns a di-
vendres, de 8 a 15 h (els dime-
cres, també de 18 a 21 h).

manresa
Exposicions Avui s’inicien
dues mostres. fins al 26 de
setembre. fotografies de na-
tura i senderisme, de Jordi to-
rres, al centre cívic selves i
carner. De dilluns a divendres,
de 16 a 21 h. fotografies de
cultura popular de manresa, de
Jordi preñanosa, i de viatges,
de sussi Garcia, al casal de les
escodines, de dilluns a dissab-
te de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
(dissabte, fins a les 20 h).

artÉs
Tertúlia a l’Era Avui, a les
19 h, a la sala d’actes de la bi-
blioteca (cal sitjes), sobre l’avi-
ram organitzada per L’era. es-
pai de recursos agroecològics. 

manresa
El Pou de la Gallina Avui, a
les 20.30 h, a la sala d’actes
del casino, taula rodona L’im-
pacte de la Llei Wert a les esco-
les manresanes. amb teresa
casals, de la coordinadora na-
cional de somescola; antoni
Llobet, director general de
centres públics de la Generali-
tat; ester plans, representant
del sindicat ustec-stes, i ma-
rissi valverde, mestra de pri-
mària de l’ítaca. ho moderararà
el periodista carles claret.

manresa
Tallers d’estiu al Museu de
la Tècnica Fins al 5 de se-
tembre, d’11 a 13 h. Dime-
cres, mariners! a estribord!. Di-
jous, exploradors del planera
terra. Divendres, tic-tac, és
hora de llevar-se! per a infants
de 3 a 12 anys. 1,50 euros. 
Setmana de Jocs al Carrer
Avui, de 17.30 a 20.30 h, jocs
a les places del nucli antic. De
22 a 00.30 h, nit de jocs a la
plaça major. ho fa el cae.
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AGENDA 

#CHEF★★★

estats units, 2014. comèdia.
115 min. Direcció i guió: Jon
favreau. intèrprets: Jon
favreau, sofía vergara, John
Leguizamo, bobby cannavale,
Dustin hoffman.  un cuiner
de Los angeles, carl casper,
és una referència culinària a la
ciutat després de molts anys
de feina esgotadora. però el
seu èxit també ha ensorrat la
seva vida privada. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

ANARCHY, LA NOCHE DE
LAS BESTIAS ★
estats units, 2014. thriller, te-
rror. 103 minuts. Direcció i
guió: James Demonaco. intèr-
prets: frank Grillo (sergent
Leo), carmen ejogo (eva), Zach
Gilford (shane), Kiele sanchez
(Liz). el govern dels estats
units decideix que una nit l’a-
ny, durant 12 hores, qualsevol
activitat criminal, fins i tot l’as-
sassinat, serà legal. Multici-
nes 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. Dusty, el pilot aeri de
fama mundial, s’adona que té
el motor espatllat i canvia
d’ofici. Multicines Abrera.

CAMPANETA. FADES I
PIRATES ★★

estats units, 2014. animació,
aventures, fantasia. 78
minuts. Direcció: peggy
holmes. campaneta i les
seves amigues s’enfronten a
un grup de pirates que els
prenen la pols màgica que els
permet volar. Multicines
Abrera.

COM ENSINISTRAR UN
DRAC 2★★★

estats units. 2014. animació.
100 min. Direcció i guió: Dean
Deblois; basat en la novel·la
de cressida cowe. els
víkings i els dracs es porten
perfectament entre ells. però
això no significa que els
reptes s’hagin acabat per al
jove hipo. sobtetot quan

aparegui una dona misteriosa
i la pau de l’indret es vegi
alterada per Drago, un malvat
desitjós de poder. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

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). 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 a un virus. Bages
Centre (Manresa).

EL PROTECTOR ★
estats units, 2013. acció, thri-
ller. 100 minuts. Direcció: Gary
fleder. Guió: sylvester stallo-
ne; basat en la novel·la de
chuck Logan. intèrprets: Jason
statham (phil broker), James
franco (morgan ‘Gator’ bodi-
ne), Winona ryder (sheryl),
Kate bosworth (cassie) un
policia del departament de
narcòtics, phil broker, decideix
canviar de ciutat amb la seva
filla per tal de fugir del passat.
Bages Centre (Manresa).

GUARDIANES 
DE LA GALAXIA
estats units, 2014. acció,
fantàstic. 122 min. Direcció:
James Gunn. intèrprets: chris
pratt (star-Lord / peter Quill),
Dave bautista (Drax), Lee
pace (ronan), Zoë saldana
(Gamora), benicio Del toro
(the collector), michael
rooker (Yondu) i Glenn close
(nova prime).  peter Quill és
un aventurer a qui persegueix
el caçarecompenses ronan
després de robar una
misteriosa esfera que aquest
també cobejava. Quill pacta
amb un quartet de singulars
personatges. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

INFILTRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD★★★

estats units, 2014. comèdia,
acció. 112 min. Direcció: phil
Lord i chris miller. intèrprets:
Jonah hill (schmidt), channing
tatum (Jenko), ice
cube (capità Dickson), nick
offerman (hardy).  Després

d’infiltrados en clase, els
oficials schmidt i Jenko reben
l’encàrrec de tornar-se a
camuflar com si fossin
estudiants, però aquest cop
han de realitzar la seva feina
en un centre universitari.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

KHUMBA
sudàfrica, 2013. animació. 85
min. Direcció: anthony
silverston.  Khumba és una
zebra que només té la meitat
de les ratlles. se’n va a la
recerca del llegendari pou
d’aigua en el qual totes les
zebres van aconseguir les
seves ratlles. Bages Centre
(Manresa).

LOS MERCENARIOS 3
estats units, 2014. acció. 127
min. Direcció: patrick hugues.
intèrprets: sylvester stallone
(barney ross), Jason statham
(Lee christmas), arnold
schwarzenegger (trench),
harrison ford (Drummer). 
barney, christmas i la resta
del grup s’enfronten a conrad,
que va ser el fundador dels
mercenaris abans de
convertir-se en un traficant
d’armes. un bon enrenou
perquè creien que en conrad
estava mort. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

LUCY★★★

frança, 2014. acció, thriller.

89 min. Direcció i guió: Luc
besson. intèrprets: scarlett
Johansson (Lucy), morgan
freeman (professor norman),
choi min-sik (sr. Jang) i amr
Waked (pierre Del rio).  els
éssers humans només
utilitzen el 10% del potencial
del cervell i a la noia que dóna
nom a la pel·lícula, una
universitària que viu a taiwan,
li tocarà arribar fins al 100%.
L’experiment, però, s’escaparà
de les mans dels seus
promotors. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

OPERACIÓ CACAUET★

canadà i estats units, 2014.
animació. 86 min. Direcció:
peter Lepeniotis.  L’esquirol
surly planeja entrar en una
botiga de fruits secs per
agafar aliments per a tota la
vida, però sense adonar-se’n
acaba implicat en un robatori.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

STEP UP: ALL IN★

estats units, 2014. Drama,
música, romàntica. 112 min.
Direcció: trish sie. intèrprets:
ryan Guzman, briana evigan,
adam G. sevani.  sean, un
ballarí de miami, es trasllada a
hollywood, on descobreix que
és molt difícil triomfar en el
món del ball professional. però
un concurs televisiu fa que ell
i la seva amiga andie vegin
una possibilitat d’assolir l’èxit.
Bages Centre (Manresa).

TRANSFORMERS 4. LA ERA
DE LA EXTINCIÓN★

estats units, 2014. acció,
ciència-ficció. 165 min.
Direcció: michael bay. intèr-
prets: mark Wahlberg  (cade) i
nicola peltz (tessa).  els
robots s’enfronten a una
humanitat que els ha veu com
una amenaça seriosa. els
autobots, els bons de la raça
metàl·lica, s’oculten on poden.
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

EL NIÑO★★★★

espanya, 2014. Drama, thriller. 130 min. Direcció: Daniel
monzón. intèrprets: Luis tosar (Jesús), Jesús castro (el niño),
sergi López (vicente), ian mcshane (el inglés).  L’equip de
celda 21 presenta de nou un thriller marcat per la corrupció, ara
situat a l’estret de Gibraltar. el niño i el compi volen iniciar-se en
el narcotràfic i l’indret és perfecte per carregar embarcacions
amb haixix si saben evitar el control policial. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

AMIGOS DE MÁS★★

canadà i irlanda, 2013. comèdia romàntica. 98 min. Direcció:
michael Dowse. intèrprets: Daniel radcliffe (Wallace), rafe spall
(ben), Zoe Kazan (chantry), adam Driver (allan), Jemima rooper
(ellie).  partint de l’obra de teatre toothpaste and cigars, el film
ens presenta Wallace i chantry, un noi i una noia que es
coneixen en una festa, xerren sense parar, riuen, s’ho passen bé,
s’emborratxen i al final ella torna a casa amb el seu xicot. Bages
Centre (Manresa).

EN EL OJO DE LA TORMENTA★★

estats units, 2014. thriller. 89 min. Direcció: steven Quale.
intèrprets: richard armitage (Gary morris), sarah Wayne callies
(allison stone), matt Walsh (max Deacon), alycia Debnam-carey
(nathan Kress).  el film aborda l’arribada d’una tempesta
tremendament espectacular a una zona habitada. concretament
a la ciutat de silverton, que viurà una jornada d’estiu marcada
per un temps imprevisible i catastròfic. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

LES NOVES AVENTURES DE LA CAPUTXETA VERMELLA★

estats units, 2011. animació. 86 min. Direcció: mike Disa. Guió:
mike Disa, cory edwards, todd edwards i tony Leech.  segona
part del film La increïble però certa història de la caputxeta ver-
mella, que volia capgirar a la convencionalitat aparent dels contes
clàssics. La caputxeta uneix forces amb el llop per rescatar han-
sel i Gretel d’una bruixa que els ha segrestat. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 camí DeLs truLLoLs

sala 1 Lucy 16.20-18.20-20.10-22.45 h
sala 2 Como entrenar a tu dragón 2 16.30-18.30-20.30 h
sala 2 #Chef 22.30 h
sala 3 Les noves aventures de la Caputxeta... 16.30-18.15 h
sala 3 El amanecer del planeta de los simios 19.50-22.20 h
sala 4 Operació Cacauet 16.20-18.20-20.10 h
sala 4 Transformers 4 21.50 h
sala 5 Amigos de más 16.15-18.15-20.15-22.40 h
sala 6 En el ojo de la tormenta 16.25-18.25-20.25-22.45 h
sala 7 Khumba 16.00 h
sala 7 El niño 17.40-20.00-22.30 h
sala 8 Infiltrados en la universidad 16.00-18.10-20.20-22.35 h
sala 9 Guardianes de la galaxia 17.20-19.50-22.20 h
sala 10 Step up: all in 16.00-18.15-20.30 h
sala 10 El protector 22.40 h
sala 11 Los mercenarios 3 17.30-20.00-22.30 h
sala 12 El niño 16.20-19.10-22.00 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 c/ hostaL DeL pi, 4-6

sala 1 El niño 17.00-19.40-22.20 h
sala 2 Aviones: equipo de rescate 15.40 h

sala 2 Guardianes de la galaxia 17.30-20.00 h
sala 2 Guardianes de la galaxia 3D 22.30 h
sala 3 Campanilla. Hadas y piratas 16.00 h
sala 3 Infiltrados en la universidad 17.50-20.15-22.40 h
sala 4 El niño 19.25 h
sala 5 Lucy 16.40-18.40-20.40-22.45 h
sala 6 Les noves aventures de la Caputxeta... 15.30 h
sala 6 Las nuevas aventuras de Caperucita Roja 17.20 h
sala 6 En el ojo de la tormenta 16.20-18.20-20.20-22.20 h
sala 6 Transformers 4 22.00 h
sala 7 Como entrenar a tu dragón 2 15.30-17.35 h
sala 7 Los mercenarios 3 19.45-22.15 h
sala 8 Operació Cacauet 16.00 h
sala 8 Operación Cacahuete 18.00 h
sala 8 #Chef 20.00 h
sala 8 Anarchy 22.30 h
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MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

na xifra i una evidència
posen una nota ben alta
a l’estrena de La butaca,
l’obra de T’Atraco Teatre

que va omplir les quatre funcions pre-
vistes durant la Festa Major d’Igua-
lada i les dues de pròrroga del cap de
setmana passat al Teatre de l’Aurora

de la capital anoienca. Sis sessions ex-
haurint entrades, a raó de 110 loca-
litats cadascuna, expliquen clara-
ment l’acceptació popular del mun-
tatge. Però un cop asseguts, els es-
pectadors van correspondre a l’esforç
de Joan Valentí i Robert Gobern amb
una allau de rialles durant l’hora
llarga que dura la peça. Cap altre se-
nyal parla més clar de l’èxit.

La butaca explica les anades i vin-
gudes entre el present i el passat de
fa tres-cents anys d’un mosso d’es-

quadra, que protegeix el Palau de la
Generalitat el dia que el president sig-
na la Declaració Unilateral d’Inde-
pendència, i d’un conservador del
Museu d’Història de Catalunya que
cuida la cadira on va seure Rafael Ca-
sanova durant la defensa de Barce-
lona en la guerra de Successió. Una
comèdia per treure ferro a la cele-
bració en un any de molta pompa ofi-
cial i sumptuositat acadèmica.

L’igualadí Joan Valentí i l’esparre-
guerí Robert Gobern exhibeixen les

seves facultats en una peça esbojar-
rada, a estones histriònica, dotada de
bon ritme i que no estalvia un grapat
de gags enginyosos. La butaca tant
ofereix al públic humor de broc gros
i imatges escatològiques com el sor-
prèn amb un final en el que tot és pos-
sible. Tot i que el tàndem, que es re-
troba després de debutar a final del
segle passat amb un espectacle del
qual van oferir més de tres-cents bo-
los, no oculta el seu posicionament
polític, l’obra transita volgudament
per la gamma dels matisos. No podria
ser d’una altra manera si del que es
tracta és de fer riure tot parlant de
quelcom ben seriós. Després de l’es-
trena, ja tenen l’aval per fer girar el
projecte per un país que, ara per ara,
necessita una bona dosi de comèdia.

U
TONI MATA I RIU | manresa

Crònica teatral

Les sis funcions de «La butaca» van fer el ple al Teatre de l’Aurora d’Igualada, amb el duet
format pels actors Joan Valentí i Robert Gobern i un text que afegeix humor al Tricentenari


Una cadira descontrola el 1714


