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CULTURES

MANRESA
Conversa amb Najat El
Hachmi Avui, a les 20 h, a
l’Espai Plana de l’Om, xerrada
amb l’escriptora Najat El Hach-
mi que porta per títol Expres-
sions d’intimitat. Entrada lliure.

NAVÀS
Club de lectura Avui, a les
19 h, a la Biblioteca Josep Mas i
Carreras, sessió sobre la
novel·la Palmeras en la nieve,
de Luz Gabás.

IGUALADA
«Els interrogants del 9N:
quins canvis esperem els ca-
talans de la consulta sobre
la independència?» Avui,
a les 19 h, a la sala d'actes de
la Biblioteca Central, amb
Eduard Vinyamata. 

MANRESA
«Impliquem-nos» Avui, a
les 20 h, al Casal de Joves (parc
municipal Macary i Viader), xe-
rrada amb el periodista Jaume
Barberà. Acte inclòs en el cicle
Suriacció.

SALLENT
Taller de Viquipèdia Di-
jous, a les 19 h, taller pràctic
per al qual cal portar el portàtil.
Es farà a la biblioteca Sant An-
toni M. Claret, a càrrec de l’Ami-
cal Viquimèdia, amb l’objectiu
d’aprendre a entrar continguts
a la Viquipèdia.

MANRESA
Amics de l’Art Romànic del
Bages L’entitat munta una
sortida a Barcelona, per dis-
sabte. Al matí es visitarà la pla-

ça del Rei, les columnes del
temple d’August, la domus de
Sant Honorat i el call jueu. Es
dinarà al restaurant Els 4 gats.
A la tarda, visita lliure al parc
del Laberint d’Horta.

MANRESA
Associació de Veïns de Vall-
daura Avui, de 17 a 18 h, al
Casal La Nostra Llar, taller de
memòria.

MANRESA
Lectures en veu alta per a la
gent gran Dimarts, a les 11
h, a la biblioteca del Casino.

MANRESA
Caminada del CAP Sagrada
Família Dimecres, a les
8.15 h, sortida de de l’equipa-
ment del carrer Sant Cristòfol,
34, per anar a la Casa de les
Torres.

SANT FRUITÓS DE BAGES
Donació de sang Avui, de
17 a 20.30 h, al CAP.

MANRESA
Curs monogràfic de psicolo-
gia de l’auto-coneixement
Dimecres i dijous, a les 20.30
h, al local CEA (c. Major, 95-97,
1r 5è). Entrada lliure. Confirmar
assistència: 629 33 84 59 i
646 12 58 47.

ABRERA
Casal de Joves Avui, a les
17 h, tardes de joc. A les 18 h,
retoc d’imatge digital.
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AGENDA 

ANNABELLE★★

Estats Units, 2014. Terror. 98
min. Direcció: John R.
Leonetti. Intèrprets:
Annabelle Wallis (Mia), Ward
Horton (John), Alfre Woodard
(Evelyn), Tony Amendola
(pare Perez). El film és la
conseqüència d’una de les
millors cintes de terror,
Expediente Warren, que
exposa les investigacions
paranormals d’un matrimoni
d’especialistes i que
reiteradament parlaven del
cas amb la nina Annabelle.
Ara s’explica les raons per les
quals l’objecte va adquirir
totes les seves habilitats
malvades. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

ASÍ NOS VA★

Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica. 94 min. Direcció:
Rob Reiner. Intèrprets:
Michael Douglas (Oren),
Diane Keaton (Leah), Annie
Parisse (Kate) i Frances
Sternhagen (Claire). Oren
Little és un agent immobiliari
despietat capaç de vendre les
pitjors propietats als clients
més indefensos. Desitja
retirar-se de la feina d’una
vegada i evitar qualsevol
responsabilitat, quan el seu
fill li demana que es faci
càrrec de la seva néta. La
seva veïna, que odia Oren
profundament, n’acabarà
assumint la responsabilitat.
Bages Centre (Manresa).

EL CORREDOR DEL LABE-
RINTO★★

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 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).

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
d’homicidis de Madrid inicien
una investigació, l’any 1980,
en una tancada comunitat,
per tal de descobrir l’assassí
de dues adolescents. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

PERDIDA★★★★

Estats Units, 2014. Thriller.
149 min. Direcció: David
Fincher. Intèrprets: Ben
Affleck (Nick Dunne),
Rosamund Pike (Amy Dunne),
Neil Patrick Harris (Desi),
Tyler Perry (Tanner Bolt),
Carrie Coon (Margo Dunne),
Kim Dickens (detectiu
Rhonda Boney). Nick i Amy
són una parella aparentment
perfecta que celebra el seu
cinquè aniversari de boda.
Han viscut envoltats de
riquesa, però la recessió els
ha portat a un moment difícil,
tant des d’una perspectiva
sentimental com econòmica.
Un dia, Amy desapareix

sense deixar rastre, i tothom
veu Nick com un assassí
potencial. Bages Centre
(Manresa) 0i Multicines
Abrera.

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). La
cinquena part de la profitosa
nissaga ens situa en l’any
2018, quan Torrente surt de
la presó i veu que el país ha
perdut els ideals amb els
quals ell combregava.
Després de decebre’s amb el
retorn a la pesseta i
l’enderroc de l’estadi Vicente
Calderón, de l’Atlético,
Torrente pensa en organitzar
un gran atracament. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules

LA CARTELLERA valoració realitzada per J. B. i E. S.
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RELATOS SALVAJES ★★★★

Argentina, 2014. Comèdia negra. 122 min. Direcció i guió:
Damián Szifron. Intèrprets: Ricardo Darín (Simón), Óscar
Martínez (Mauricio), Darío Grandinetti (Salgado), Rita Cortese
(cuinera), Julieta Zylberberg (mossa), Erica Rivas (Romina),
Leonardo Sbaraglia (Diego).  Immillorable repartiment per al
film més taquiller d’Argetina. Sis històries tan agressives i
divertides com contemporànies, l’eficàcia brutal de les quals
genera la sensació d’estar dins d’un parc d’atraccions narratiu.
Des de la catàstrofe imminent viscuda dins d’un avió carregat
de sorpreses, passant per la lluita irracional de dos conductors
en una carretera o la boda més venjativa que mai hagi vist
ningú.  Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

NINJA TURTLES★

Estats Units 2014. Acció. 101 minuts. Direcció: Jonathan
Liebesman. Guió: Josh Appelbaum, André Nemec i Evan
Daugherty; basat en els personatges creats per Kevin Eastman
i Peter Laird. Intèrprets: Megan Fox (April O’Neil), Will Arnett
(Vern), Danny Woodburn (Splinter), William Fichtner (Eric Sacks)
 Els personatges creats per Peter Laird i Kevin Eastman es
veuen obligats a sortir a la llum davant del caos que provoca el
malvat Clan del Peu a Nova York. Recaptacions milionàries i
crítiques letals. Bages Centre (Manresa) i Multicines
Abrera.

THE EQUALIZER (EL PROTECTOR) ★★

Estats Units, 2014. Acció, thriller 132 minuts. Direcció: Antoine
Fuqua.  Guió: Richard Wenk; basat en la sèrie de televisió
creada per Michael Sloan i Richard Lindheim. Intèrprets: Denzel
Washington (Robert McCall), Chloë Grace Moretz (Teri), Marton
Csokas (Teddy), David Harbour (Masters) Denzel Washington
és McCall, un home que creu que ha deixat enrere el seu
passat. Però un dia coneix Teri, una noia que viu sotmesa per
un grup de mafiosos russos ultraviolents. McCall dedicarà totes
les seves habilitats a protegir els més desesperatsi.  Bages
Centre (Manresa) i Multicinemes Abrera.

LASA Y ZABALA★★★

Espanya, 2014. Thriller. Basat en fets  reals. 107 minuts.
Direcció: Pablo Malo.  Guió: Joanes Urkixo. Intèrprets:  Unax
Ugalde, Francesc Orella, Oriol Vila, Jon Anza, Cristian Merchan,
Ricard Sales, Javier Mora.  L’octubre del 1983 els etarres
Joxean Lasa i Juan María Zabala van ser segrestats per la
Guàrdia Civil a Baiona (França). Més tard, de nou a Espanya, van
ser torturats, assassinats i els seus cossos es van enterrar en
una localitat d’Alacant. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 The Equalizer (El protector) 18.00-20.20-22.20 h
Sala 2 La isla mínima 18.20-20.25-22.40 h
Sala 3 El corredor del laberinto 18.10-20.20-22.40 h
Sala 4 Annabelle 18.20-20.20-22.45 h
Sala 5 Perdida 18.00-20.00-22.00 h
Sala 6 Ninja Turtles3D 18.30 h
Sala 6 Lasa y Zabala 20.30-22.30 h
Sala 7 Torrente 5 18.25-20.25-22.45 h
Sala 8 Relatos salvajes 17.20-19.50-22.20 h
Sala 9 Torrente 5 17.30-19.30-22.00 h
Sala 10 Así nos va 18.10-22.45 h
Sala 11 El niño 17.00-19.30-22.15 h
Sala 12 Ninja Turtles 18.10-20.10-22.30 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 C/ HOSTAL DEL PI, 4-6

Sala 1 The Equalizer 18.20-21.00 h
Sala 2 El corredor del laberinto 18.00 h
Sala 2 Ninja Turtles 3D 20.30 h
Sala 3 Perdida 17.50-20.50 h
Sala 4 Relatos salvajes 18.30-21.10 h
Sala 5 Ninja Turtles 17.30-19.40-21.45 h
Sala 6 Torrente 5 18.15-20.30 h
Sala 7 La isla mínima 17.30-19.45-21.50 h
Sala 8 Annabelle 17.30-19.35-21.40 h
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ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

MONTENEGRO (COMEDIAS BÁRBARAS)
Versió i direcció: Ernesto Caballero. Intèrprets:

Ramón Barea (Caballero), Paco Ochoa (Fuso Negro),
Janfri Topera (Don Galán), Ester Bellver (Pichona) i
Rebeca Matellán (Sabelita). Teatre Nacional de
Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Barcelona. Fins al

26 d’octubre. De dimecres a dissabte, a les 20 h;
diumenge, a les 18 h. Preu: 28 euros. Consulteu
descomptes a www.tnc.cat. Durada: 150 minuts
(inclòs l’entreacte).

n Valle-Inclán diposita l’espectador
una esperança: la contemplació
crua i distanciada d’un món que es

degrada, l’irremissible descens d’una so-
cietat al pou de la misèria moral. Quelcom
semblant a la fi d’un temps. Les Comedias
bárbaras no són alienes a tal propòsit i la ver-
sió que n’ofereix Ernesto Caballero,  direc-
tor del Centro Dramático Nacional, no de-

cep l’expectativa. Sense la potent càrrega
d’humor que rega algunes de les millors pà-
gines de la seva dramatúrgia, l’autor gallec
omple Romance de lobos, Cara de plata i
Águila de Blasón de la pàtina dramàtica ne-
cessària per enfrontar humils i poderosos en
el vertigen d’uns dilemes irresolubles.

El mateix Valle-Inclán era conscient que
la representació de les tres Comedias bár-
baras era una tasca d’una exigència desme-
surada. Va trigar dècada i mitja a comple-
tar-les. Com adverteix Caballero en el text
de presentació del muntatge, «escrites sota
els supòsits de l’estètica simbolista plante-
gen reptes de posada en escena impossibles
per la realitat teatral del seu temps que en-
cara continuen suscitant-se amb el contro-
vertit assumpte de com portar a l’escenari
aquests textos desbordants de complexos i
irrepresentables acotacions».

Però, feta la llei, feta la trampa, i un am-
pli conjunt actoral encapçalat per Ramón
Barea compendia durant més de dues ho-

res l’univers de boires i clarobscurs de la Ga-
lícia profunda del segle XIX, terra de brui-
xes, supersticions i carlins. El giny que des-
cabdella el conflicte és la personalitat de
Don Juan Manuel Montenegro, patriarca
d’una nissaga de comportaments feudals.

La versió de Caballero centra el focus en
el viatge interior de Montenegro, amic de
«naipes, vino y mujeres» i l’observança al
vassallatge degut, que gira cap al penedi-
ment de les profundes injustícies socials que
contribueix a crear el sistema que el bene-
ficia. Un itinerari que comparteix amb una
altra ruta paral·lela que traça el muntatge:
la decadència de la família que simbolitzen
uns fills ingrats.

Montenegro exhibeix les virtuts d’una
posada en escena que destaca la imparable
destrucció d’un món que s’acaba, en una es-
cenografia de clarobscurs tràgics. Ensenya,
també, les dificultats inherents a la peça, so-
bretot en uns poc nítids compassos inicials.
Per tot això, valia la pena intentar-ho. 

E


la insondable vigència de
les «comedias bárbaras»

Ernesto Caballero porta al TNC la seva versió de la complexa trilogia de
Valle-Inclán, que privilegia l’itinerari vital de la figura de Montenegro

Toni Mata i Riu BARCELONA

TEATRE CRÍTICA


