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CULTURES

carDona
Festa major Avui, a les 21
h, i divendres i dissabte, a
les 22. 15 h, corre de bou po-
pular amb vaquetes. 

iGualaDa
Cinema en versió original
Avui, a les 18 h, a la biblioteca
central, projecció de the mo-
onstone (2009), basada en la
novel·la de Wilkie collins, que
es comentarà en el club de lec-
tura en anglès.

iGualaDa
Presentació del llibre «Otro
mundo. Ensayo lujuriante
de la mujer dominicana y su
entorno» Avui, a les 19 h,
a la sala de socis de l’ateneu,
presentació de la novel·la de
Josep Pons.

manreSa
«El sentit biològic» Avui,
a les 20 h, a l’espai annamasté
(pl. fius i Palà, 1).

SÚria
Taller per a infants Avui, a
les 18 h, a la biblioteca pública,
taller per a infants de P4 a 1r
per fer una titella del conte la
rateta que escombrava l’esca-
leta. cal inscripció prèvia.

aVià
Setmana d’Homenatge a la
Gent Gran Avui, a les 17 h,
xerrada a càrrec de la Dra. ro-
ser ferrer.

manreSa
El Taller del Jardí tallers
del proper trimestre: manda-
les, calendaris amb aqüarel·la i
flor,  herbaris, flor fresca, ca-
lendari d’advent, corona d’ad-
vent, centres de tardor, estruc-
tures vegetals amb llums i de-
coració nadalenca. horaris dels
tallers: dimarts i dijous, de 17
a 19 h; tercer dissabte de cada
mes (18 d’octubre, 15 de no-
vembre i 20 de desembre), de
9.30 a 13.30 h. www.eltaller-
deljardi.jimdo.com.

PuiG-reiG
Curs de dansa del ventre
els dimecres, a partir del 17 de
setembre, de 20.15 a 21.15 h,
a l’aula polivalent de l’escola
bressol municipal. 18 euros
mensuals (pensionistes i ma-
jors de 60 anys, 10 e. men-
suals). inscripcions a l’ajunta-
ment (matins). 93 838 00 00.
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AGENDA 

COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 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
els reptes no s’han acabat per
al jove hipo. Sobtetot quan
aparegui una dona misteriosa
i la pau de l’indret es vegi
alterada per un personatge
malvat, Drago. Multicines
Abrera.

EL NIÑO★★★★

espanya, 2014. Drama,
thriller. 130 min. Direcció:
Daniel monzón. intèrprets:
luis tosar (Jesús), Jesús castro
(el niño), Sergi lópez (Vicen-
te), 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.

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). 
el film aborda l’arribada d’una
tempesta tremendament
espectacular a una zona
habitada. concre-tament a la
ciutat de Silver-ton, que viurà
una jornada d’estiu marcada
per un temps imprevisible i
catastròfic. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

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).  Peter quill
és un aventurer a qui
persegueix el caçarecom-
penses ronan després de
robar una misteriosa esfera
que aquest també cobejava.
quill pacta amb un quartet de
singulars personatges.
Multicines Abrera.

HÉRCULES★★

estats units, 2014. acció,
fantàstic. 98 min. Direcció:
brett ratner. intèrprets:
Dwayne Johnson (hércules),
irina Shayk (megara), ingrid
bolsø berdal (atalanta), John
hurt (cotys).  hércules,
famós pels seus dotze
treballs,  està turmentat pel
passat i s’ha convertit en un
mercenari sense rumb que
condueix un grup de
seguidors intrèpids. 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), Peter
Stormare (el fantasma),
amber Stevens (maya), Wyatt
russell (Zook).  Després la
pel·lícula infiltrados en clase,
els oficials Schmidt i Jenko
reben l’encàrrec de tornar-se a
camuflar com si fossin
estudiants, però aquest cop
ho hauran de fer en un centre
universitari. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

JERSEY BOYS★★★

estats units, 2014. biopic,
drama, musical. 130 min.
Direcció: clint eastwood. Guió:
rick elice i John logan; basat
en el musical del mateix títol.
intèrprets: christopher Walken
(angelo Gyp Decarlo), John
lloyd Young (frank Valli). 
biografia musical del grup the
four seasons, integrat per
quatre nois del barris baixos
de nova Jersey. exposa els
seus intents per esdevenir un
grup d’èxit i mostra en format
musical cançons com big girls

don’t cry. Bages Centre
(Manresa).

L’ABELLA MAIA★★

alemanya, austràlia, 2014.
animació. 78 min. Direcció:
alexs Stadermann i Simon
Pickard. Guió: marcus
Sauermann.  Passa de ser
una abella indisciplinada a
seguir les normes del rusc, a
causa del robatori de la gelea
reial, que trastoca la
normalitat de l’indret. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

L’ENDEMÀ★★

catalunya, 2014. Documental.
90 min. Direcció: isona
Passola. Guió: David cirici,

isona Passola, lluís reales.
intèrprets: Joan amargós, eva
espejo, anna Gonzalvo,
Ventura lópez.  experts en
diferents branques del
coneixement i l’activitat
quotidiana proposen solucions
per construir un nou estat, en
el context simbòlic de
l’aixecament d’una bastida. un
nou projecte de l’autora de
cataluña-espanya. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines (Abrera).

LÍBRANOS DEL MAL★

estats units, 2014. terror,
thriller sobrenatural. 118 min.
Direcció: Scott Derrickson.
intèrprets: eric bana (Sarchie),
Édgar ramírez (mendoza),

olivia munn (Jen), Sean harris
(Santino).  el sergent ralph
Sarchie és del cos de policia
del bronx, on diversos casos
de possessió diabòlica
comencen a manifestar-se.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LUCY★★★

frança, 2014. acció, thriller.
89 min. Direcció i guió: luc
besson. intèrprets: Scarlett
Johansson (lucy), morgan
freeman (profes-sor norman),
choi min-sik (Sr. Jang) i amr
Waked (Pierre Del rio).  els
éssers humans només utilit-
zen el 10% del potencial del
cervell i a lucy li tocarà arribar
fins al 100%. És una universi-

tària nord-americana que viu a
taiwan. el xicot l’enganya per-
què lliuri un maletí a un con-
tacte i la noia acaba essent
segrestada. 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 gairebé sense
adonar-se’n acaba implicat en
l’atracament real que uns
gàngsters volen fer a un banc.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules

LA CARTELLERA valoració realitzada per J. b. i e. S.
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BOYHOOD★★★★★

estats units, 2014. Drama. 164 min. Direcció i guió: richard
linklater. intèrprets: Patricia arquette (olivia), ellar coltrane (ma-
son), lorelei linklater (Samantha) i ethan hawke (pare).  els
al·lucinats ulls de l’espectador contemplen com un nen, mason,
esdevé adult i com el seu entorn evoluciona de manera
paral·lela. un fragment de la vida retratat amb paciència, talent i
una saviesa extraordinària, tant des d’un punt de vista tècnic
com humà. Bages Centre (Manresa).

EL HOMBRE MÁS BUSCADO★★★★

regne unit, estats units i alemanya, 2013. thriller. 121 min.
Direcció: anton corbijn. Guió: andrew bovell, basat en la novel·la
de John le carré. intèrprets: Philip Seymour hoffman (Günter
bachmann), rachel mcadams (annabel richter), Grigoriy
Dobrygin (issa Karpov).  issa Karpov és un jove de 26 anys,
mig rus i mig txetxè, gihadista militant, que, després de ser
brutalment torturat, torna a hamburg per reclamar la fortuna del
seu pare. les intel·ligències d’arreu del món intenten establir
fins a quin punt es tracta d’una víctima o d’un executor. Bages
Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

OJALÁ ESTUVIERA AQUÍ★★

estats units, 2014. comèdia dramàtica. 120 min. Direcció: Zach
braff. intèrprets: Zach braff (aidan blooom), Kate hudson (Sarah
bloom), mandy Patinkin (Saul bloom) i Joey King (Grace bloom).
 aidan bloom és un actor a l’atur que intenta fer compatible la
vocació amb la tasca de tenir cura dels  fills. quan els diners que
tenia es revelen insuficients per pagar l’escola privada dels nens,
i davant les mancances dels centres públics, aidan opta per
educar-los ell mateix a casa. Bages Centre (Manresa).

LES DOY UN AÑO★★★

regne unit, 2013. comèdia romàntica. 97 min. Direcció: Dan
mazer. intèrprets: rose byrne (nat), rafe Spall (Josh), anna faris
(chloe) i Simon baker (Guy).  nat i Josh són una parella que
sembla perfecta, però ningú creu que pugui durar més d’un any.
quan s’apropen als fatídics primers dotze mesos, que els auguris
marquen com a fita negativa, posaran al límit la seva paciència.
Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 camí DelS trullolS

Sala 1 El hombre más buscado 17.30-20.00-22.30 h
Sala 2 Ojalá estuviera aquí 18.00-20.15-22.30 h
Sala 3 Les doy un año 18.15-20.20-22.40 h
Sala 4 Lucy 18.20-20.10-22.45 h
Sala 5 L’endemà 18.00-20.00 h
Sala 5 Jersey boys 22.10 h
Sala 6 Boyhood 18.00-21.45 h
Sala 7 Hércules 18.10-20.20-22.30 h
Sala 8 Líbranos del mal 17.30-20.00-22.30 h
Sala 9 Operació Cacauet 18.15 h
Sala 9 El niño 20.15 h
Sala 9 L’endemà 22.40 h
Sala 10 L’abella Maia 18.30 h
Sala 10 En el ojo de la tormenta 20.25-22.45 h
Sala 11 Infiltrados en la universidad 18.15-20.20-22.35 h
Sala 12 El niño 17.00-19.30-22.15 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 c/ hoStal Del Pi, 4-6

Sala 1 El niño 18.30-21.15 h
Sala 2 Líbranos del mal 19.00-21.30 h
Sala 3 Como entrenar a tu dragón 2 17.30 h
Sala 3 Infiltrados en la universidad 19.35-21.40 h
Sala 4 Hércules 17.40-19.45 h
Sala 4 Hércules 3D 21.50 h
Sala 5 El hombre más buscado 18.00-20.30 h
Sala 6 Lucy 17.40-19.40-21.40 h
Sala 7 La abeja Maya 17.45 h
Sala 7 L’endemà 19.45 h
Sala 7 En el ojo de la tormenta 21.45 h
Sala 8 Operación Cacahuete 18.15 h
Sala 8 Guardianes de la galaxia 20.30 h

REGIÓ7 no eS fa reSPonSable De leS VariacionS horàrieS
que facin leS SaleS en la ProGramació 



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

VERSUS
Direcció i autoria: José Pascual abellán.

Interpretació: raquel Saiz (claudia) i Gio-
vanna torres (camila). Versus Teatre. c.
castillejos, 179. Barcelona. Fins al 28 de
setembre. De dimecres a dissabte, a les 20

h; diumenge, a les 18 h. entrades: 20 euros.
Durada: 75 minuts. Venda a taquilla i www.
ticketmaster.es. www.versusteatre.com.

oques imatges han quedat
enregistrades en l’imagina-
ri col·lectiu de la impotència

com les converses que mantenen
els presos amb els visitants. Dos telè-
fons i una mampara blindada apro-
pen –i allunyen cruelment– els inter-
locutors, vigilats de prop per funcio-
naris que vetllen que no s’excedeixin
en els vint minuts concedits. José Pas-

cual Abellán, que fa unes setmanes
va aterrar al Versus amb la solvent Las
cosas que faltan, presenta al mateix
espai un altre dels seus textos recents,
curiosament amb un títol homònim
de la sala, Versus.

La il·luminació és clau en la posa-
da en escena d’un muntatge íntim
que demana una implicació de l’es-
pectador tan satisfactòria com peri-
llosa. La peça es compon bàsica-
ment de tres fragments, tres visites
d’una dona a la seva germana que es-
pera en presó preventiva el judici per
la mort del seu maltractador marit. La
intensa interpretació de Saiz i Torres
no admet un instant de respir, i les
conseqüències dels missatges que es-
campa el text representen un cop de
puny emocional.

Versus parla de la cruesa descarna-
da de les regles del sistema peniten-
ciari però sobretot de la mort en
vida que pot significar la reclusió. Un

estat que, com molt bé remarca el
text, no té necessàriament gaire a veu-
re amb el principi de justícia. Així ma-
teix, la profunditat de la relació d’a-
mor que es demostren les germanes
serveix a l’autor per parlar dels límits
dels vincles familiars.

Abellán, però, encara va més enllà
i es qüestiona sobre el concepte de lli-
bertat: ho és més qui és a fora que el
que tanquen entre reixes? La resposta
sembla òbvia, però per fer trontollar
consensos existeix el teatre. Com a
metàfora d’aquest interrogant, és
molt probable que l’espectador es
passi bona part de l’obra preguntant-
se quina dona, de les dues, és la que
està captiva. Amb una escriptura
carregada de frases sentencioses, i en
un clima escènic claustrofòbic, Ver-
sus procura no emetre cap judici per
deixar el públic sol amb els seus
pensaments: on és l’autèntica lliber-
tat dels homes i les dones?

P



LLIBERTAT ENTRE REIXES,
RECLUSIÓ A LA VIDA REAL
José Pascual Abellán proposa a «Versus» una reflexió sobre el
concepte de llibertat, a través de dues germanes –Raquel Saiz
i Giovanna Torres– que conversen en un locutori carcerari

Toni Mata i Riu barcelona

TEATRE crítica


