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CULTURES

ManreSa
«Amor núvol» Avui, a les
20 h, a la llibreria Parcir. Pre-
sentació del poemari amor nú-
vol, de Valentí Parcerisa. l’ac-
triu àngels torrens farà una
lectura dramatitzada de poe-
mes del llibre.

ManreSa
Cinefòrum Avui, a les 20 h,
a la Sala gòtica, projecció del
documental infiltrators (emi-
rats àrabs units, estats units i
líban, 2012), de Khaled Jarrar.
entrada lliure. 

igualaDa
Hot blues Avui, a les 22 h,
al hot blues, primera jam ses-
sion del curs, oberta als mú-
sics de jazz que vulguin parti-
cipar-hi. col·laboració de l’esco-
la de Música. entrada lliure.

igualaDa
«El dret a l’autodetermina-
ció dels pobles» Avui, a
les 19 h, a la biblioteca cen-
tral, amb arnau Figueras, de
cristians per la independència.

berga
Festa del carrer del Roser
Avui, a les 19 h, missa a les
Sagramentàries. 

artÉS
Setmana de la gent gran
Avui, de 17 a 18 h, bingo, be-
renar i ball amb Vador. Preu: 4
euros. a la Sala Dos de gener. 

ManreSa
Lectures en veu alta per a la
gent gran Avui, a les 11 h,
a la biblioteca del casino.

Sant VicenÇ De caStellet
Setmana de la Gent Gran
Avui, a les 15.30 h, activitat
física, al pavelló d’esports. Di-
mecres, excursió a la garrotxa.
informació a l’ajuntament. 

ManreSa
Caminada Dimecres, a les
8.15 h, caminada a la rosale-
da amb inici al caP Sagrada
Família (c. Sant cristòfol, 34).

abrera
Casal de Joves Avui, a les
17 h, tardes de joc. a les 18 h,
taller de retoc d’imatge digital.
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Xerrades



Tocats de lletra



Festes
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Caminades



Gent gran



Joventut

AGENDA 

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).  un nen,
Mason, esdevé adult i 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 CORREDOR 
DEL LABERINTO★★

estats units, 2014. ciència-
ficció, 113 min. Direcció: Wes
ball. intèrprets: Dylan o’brien
(thomas), thomas brodie-
Sangster (newt), Kaya
Scodelario (teresa), Will
Poulter (gally), aml ameen
(alby), blake cooper (chuck),
Ki hong lee (Minho) i Patricia
clarkson (ministra ava Paige).
 thomas es desperta en un
ascensor i descobreix que ell i
un grup de nois es troben en
un espai molt gran limitat per
murs de formigó gegants. i no
recorden res. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

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), Willem Dafoe
(thomas brue).  issa Karpov
és un jove de 26 anys, mig rus
i mig txetxè, gihadista
militant, que, després de ser
brutalment torturat, torna a la
ciutat alemanya d’hamburg
per reclamar la fortuna del seu
pare. Bages Centre
(Manresa) i 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.

L’ABELLA MAIA★★

alemanya, austràlia, 2014.
animació. 78 min. Direcció:
alexs Stadermann i Simon
Pickard. guió: Marcus
Sauermann.  Maia 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).

LA ENTREGA★★★

estats units, 2014. thriller.
106 min. Direcció: Michaël r.
roskam. guió: Dennis lehane;
basat en el relat curt animal
rescue. intèrprets: tom hardy
(bob), noomi rapace (nadia),
James gandolfini (Marv). el
cambrer d’un bar de brooklyn,
bob Sagonowski, descobreix
que els locals de la zona són
utilitzats per la màfia local per
blanquejar diners. condicionat
pel seu cosí Marv, que controla
els seus moviments al bar,
bob es descobreix enmig
d’una delicada trama
d’interessos. el testament
fílmic de gandolfini. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LA GRAN SEDUCCIÓN★★

canadà, 2013. comèdia. 113
minuts. Direcció: Don McKellar.
intèrprets: brendan gleeson
(Murray), taylor Kitsch (Dr.
lewis), liane balaban
(Kathleen), gordon Pinsent
(Simon) i rhonda rodgers
(Samantha).  els habitants
del poblet tickel cove volen
que una indústria

petroquímica s’hi instal·li i els
tregui de la misèria. Però per
aconseguir-ho necessiten que
hi hagi un metge, i faran el
que sigui per aconseguir-ho,
fins i tot aprendre a jugar a
criquet. Bages Centre
(Manresa).

LA ISLA MÍNIMA★★★

espanya, 2014. thriller. 104
minuts. Direcció: alberto
rodríguez. guió: rafael cobos
i alberto rodríguez. intèrprets:
antonio de la torre, raúl
arévalo, Javier gutiérrez,
nerea barros, Jesús carroza)
Dos policies del
departament d’homocidis de
de Madrid inicien una
investigació, l’any 1980, en
una tancada comunitat, per tal
de descobrir l’assassí de dues

noies adolescents. 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, a nova York, on
diversos casos de possessió
diabòlica comencen a
manifestar-se. Bages Centre
(Manresa).

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
utilitzen el 10% del potencial
del cervell i a la noia que dóna
nom a la pel·lícula li tocarà
arribar fins al 100%.  Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

OPERACIÓ CACAHUETE★

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.
Multicines Abrera.

SI DECIDO QUEDARME★★

estats units, 2014. Drama.
107 min. Direcció: r. J. cutler.
intèr-prets: chloë grace
Moretz (Mia hall), Mireille enos

(Kat hall), Joshua leonard
(Denny hall).  un accident
de cotxe deixa la família de
Mia hall al límit de la mort.
Des de l’altra banda, la noia,
amb futur prometedor,
observa com el seu xicot i el
seu entorn es preocupen pel
seu futur. Bages Centre
(Manresa).

UN VIAJE DE 10 METROS
★★

estats units, 2014. comèdia
dramàtica. 122 minuts.
Direcció: lasse hallström.
guió: Steven Knight, basat en
la novel·la de richard c.
Morais. intèrprets: helen
Mirren (Madame Mallory), om
Puri (Papa), Manish Dayal
(hassan Kadam). una
família índia obre restaurant al
sud de França. Però a deu
metres del seu establiment hi
ha un centre culinari amb
estrella Michelin que no veu
de bon ull la idea. 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

TORRENTE 5: OPERACIÓN EUROVEGAS★★

espanya, 2014. comèdia. 102 min. Direcció i guió: Santiago
Segura. intèrprets: Santiago Segura (torrente), Jesús Janeiro
(Jesusín), alec baldwin (John Marshall), Julián lópez (cuco), angy
Fernández (chiqui). el gran canvi d’aquesta cinquena part de la
profitosa nissaga és que ens situa en el futur, a l’any 2018, quan
torrente surt de la presó i descobreix que el país ha perdut els
ideals amb els quals ell combregava. Després de decebre’s amb
el retorn monetari a la pesseta i de l’enderrocament de l’estadi
Vicente calderón, torrente pensa en organitzar un gran
atracament. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

AHÍ OS QUEDÁIS★

estats units, 2014. comèdia dramàtica. 103 min. Direcció:
Shawn levy. intèrprets: Jason bateman (Judd altman), tina Fey
(Wendy altman), rose byrne (Penny Moore), adam Driver (Phillip
altman), Jane Fonda (hilary altman). quatre germans es
reuneixen pel funeral del seu pare. els toca viure plegats una
setmana mentre es barregen records i les relacions amb les
seves parelles. Bages Centre (Manresa).

LA BUENA MENTIRA★★

estats units, 2014. Drama. 110 min. Direcció: Philippe Falardeau.
intèrprets: reese Witherspoon (carrie Davis), corey Stoll (Jack),
Sarah baker (Pamela lowi), arnold oceng (Mamere), ger Duany
(Jeremiah), emmanuel Jal (Paul). un jove refugiat de la guerra
civil sudanesa guanya una loteria per reubicar-se als estats
units. una treballadora social nord-americana els explica com
adaptar-se a la nova i molt diferent societat que els toca
compartir. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DelS trullolS

Sala 1 Torrente 5 18.00-20.00-22.00 h
Sala 2 La entrega 17.20-19.50-22.20 h
Sala 3 La gran seducción 17.30 h
Sala 3 Boyhood 19.40 h
Sala 3 Lucy 22.45 h
Sala 4 Ahí os quedáis 18.10-20.10-22.20 h
Sala 5 El niño 17.00-19.30-22.15 h
Sala 6 Torrente 5 17.00-19.00-21.00 h
Sala 7 El corredor del laberinto 18.10-20.20-22.40 h
Sala 8 La buena mentira 18.00-20.15-22.30 h
Sala 9 La isla mínima 18.20-20.25-22.40 h
Sala 10 L’abella Maia 18.20 h
Sala 10 Si decido quedarme 20.10 h
Sala 10 El hombre más buscado 22.30 h
Sala 11 Un viaje de 10 metros 18.10-20.20 h
Sala 11 Líbranos del mal 22.40 h
Sala 12 Torrente 5 18.30-20.30-22.30 h

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

Sala 1 Torrente 5 18.15-20.30 h
Sala 2 Lucy 17.30-19.30 h
Sala 2 El hombre más buscado 21.35 h
Sala 3 Operación Cacahuete 17.30 h
Sala 3 Un viaje de 10 metros 19.20-21.40 h
Sala 4 El corredor del laberinto 18.00-21.10 h
Sala 5 Torrente 5 19.15-21.30 h
Sala 6 El niño 18.30-21.15 h
Sala 7 La entrega 17.30-19.50-21.50 h
Sala 8 La isla mínima 17.30-19.40-21.50 h

REGIÓ7 no eS Fa reSPonSable De leS VariacionS horàrieS
que Facin leS SaleS en la PrograMació 
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ELS CINES I ELS HORARIS

SUNSET PARK
Direcció i adaptació: ivan Padilla. Autor:

Paul auster. Intèrprets: Dani ledesma (Mi-
les), bàrbara roig (Pilar), ramon bonvehí
(bing), lara Díez (ellen), Francesca Vadell
(alice), Maria clausó (Mary-lee) i ivan Padilla

(Jake). Teatre Gaudí. c. Sant antoni Maria
claret, 120. Barcelona. Fins al 12 d’octu-
bre. De dimecres a dissabte, 20.30 h; diu-
menge, 18 h. Preu: 20 euros. Durada: 90
min. www.teatregaudibarcelona.com.

aul Auster narra a la no-
vel·la Sunset Park la vida
d’un quartet d’homes i do-

nes en la trentena que habiten una
casa ocupada més per necessitat que
per principis, propietaris de la pre-
carietat a què el capitalisme salvatge
aboca milers d’individus tan ben

formats com víctimes inclements de
l’economia sense control. La traduc-
ció teatral d’aquest edifici desem-
parat en un  racó qualsevol de Brook-
lyn, Nova York, és una escenografia
metafòrica de la fragilitat: taules, ca-
dires i parets són de cartró, material
barat i caduc, utillatge d’indigents en-
fredorits i visualització colpidora de
la vulnerabilitat del territori on arri-
ba Miles Heller, fill d’actriu famosa i
editor reconegut que fa set anys va fu-
gir d’una tragèdia familiar i treballa a
Florida buidant cases que els seus
amos hipotecats lliuren al banc.

El manresà Ivan Padilla signa l’a-
daptació escènica de la peça literària
d’Auster, coproduïda per un Teatre
Gaudí on diumenge culminarà una
estada de més de cinc setmanes.
L’autor bagenc centra la mirada en la
peripècia vital de Miles, rol que in-
terpreta el també manresà Dani Le-
desma. Teixint la teranyina amb un
conjunt d’escenes breus, el primer

Auster que arriba a la cartellera bar-
celonina –la companyia no té cons-
tància de cap precedent– ofereix una
doble lectura: en un context de crisi
econòmica, el protagonista cerca la
pau interior amb resultats imprevi-
sibles. Ledesma configura amb la
seva actuació un personatge intro-
vertit però alhora vitalista, enamorat
d’una menor d’edat i lector insacia-
ble. Els seus companys de pis són el
viu retrat de les expectatives frustra-
des dels joves als quals el sistema no
deixa ser adults.

No era fàcil l’empresa de Padilla.
Tot i que el relat exigeix en alguns de-
talls el coneixement previ per part de
l’espectador del text novel·lístic, el
Sunset Park teatral sap transmetre l’es-
tranya combinació de la claustro-
fòbia gradual en què es converteix la
vida dels protagonistes i el tímid sen-
timent d’esperança que, malgrat tot,
sembla regar amb llum feble el seu in-
cert futur.

P


VIDES DE CARTRÓ EN
UN SISTEMA INTOLERANT

El manresà Ivan Padilla adapta i dirigeix «Sunset Park», de
Paul Auster, al Teatre Gaudí de Barcelona, amb una posada
en escena que transmet la precarietat vital de molts ciutadans 

Toni Mata i Riu barcelona

TEATRE crítica


