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CULTURES

MANRESA
Igrega Bar (Urgell, 18) Avui, a
les 21 h, concert de Toia. Entra-
des: 5 euros. Organització: Raons
de Pes.

MANRESA
«T’odio amor meu» Avui, a
les 21 h, al Voilà! Cafè-teatre.
Dins del Cicle Escena, versió del
musical de Dagoll Dagon basat en
relats de l’escriptora Dorothy Par-
ker i en cançons de Cole Porter.
Entrades: 5 euros.

MANRESA
«Joan Vinyoli, un gran poeta
europeu del segle XX» Avui,
a les 20 h, al Centre Cultural el Ca-
sino. Xerrada a càrrec de Jordi Lla-
vina, comissari de l’Any Vinyoli.

ABRERA
Club de lectura Avui, a les 18
h, a la biblioteca Josep Roca i Bros.
Sessió: Cicatrius de 1714, d’An-
dreu Martín, amb Sílvia Llorente.

EL PONT DE VILOMARA
«100 motius per córrer»
Avui, a les 19 h, a la biblioteca.
Presentació del llibre del periodis-
ta esportiu Arcadi Alibés, amb la
seva assistència.

MANRESA
Manresa Solidària Avui, a les
20 h, a l’Ateneu Les Bases, entre-
ga del premi Santi Vidal.

MANRESA
«El cara a cara del 9-N, a Man-
resa» Avui, a les 20 h, a l’audi-
tori de la Plana de l’Om. Amb Su-
sana Beltrán, professora de Dret

Internacional Públic de la UAB i
vicepresidenta de Societat Civil
Catalana; i Josep Maria Vilajosana,
catedràtic de Filosofia del Dret,
degà de la facultat de Dret de la
UPF i coordinador del col·lectiu
Praga. Ho organitzen: demarcació
a la Catalunya Central del Col·legi
de Periodistes i Col·legi d’Advo-
cats de Manresa.

BALSARENY
Taller de titelles amb taps de
suro Avui, a les 18 h, a la bi-
blioteca. Per a infants de 5 a 8
anys. Cal fer inscripció.

ABRERA
Casal de Joves Avui, a les 17
h, hip-hop; i tarda de Gaming.

LA COROMINA
Gimnàstica dolça Avui, com
cada dimecres, de 19.15 a 20 h,
al casal de la gent gran. Les clas-
ses són gratuïtes.

MANRESA
Associació de gent gran del
Casal de la Font dels Capellans
Avui, a les 10 h, als jardins de

la residència, botifarrada popular.
Taula de debats del Casal Gent
Gran Manresa Avui, a les 17
h, al local del carrer Circumval·la-
ció, 60. Sessió sobre El Vaticà
més secret, amb Vicenç Lozano.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Taller de «truquets» Avui, a
les 16 h, al local Tèxtil Montse-
rrat. A càrrec del CCP Mestra Car-
me Baldelló.

MANRESA
Caminada de la Coordinadora
de Jubilats Dijous, a les 8 h,
sortida de la plaça Bages, per
anar a l’ermita de Sant Francesc.
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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.

★★★★★ OBRA MESTRA ★★★★ MOLT BONA ★★★ BONA ★★ INTERESSANT ★ REGULAR ● DOLENTA

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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MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

VICTÒRIA D’ENRIC V
Versió i direcció: Pau Carrió. Intèrprets: Pep Am-

brós, Laura Aubert, Javier Beltrán, Paula Blanco, Pau
Carrió, Pol López, Albert Prat, Mima Riera, María Ro-
dríguez, David Verdaguer i Arnau Vallvé (bateria del
grup Manel). Teatre Lliure (Gràcia).Montseny, 47.

Barcelona. Fins al 26 d’octubre. De dimecres a
divendres, 20.30 h; dissabte, 17.30 i 21 h; diumen-
ge, 18 h. Preu: 23 euros (18,50 euros dimecres i
dissabte tarda). Cal consultar altres descomptes a
www.teatrelliure.cat. Durada: 1.45 h, sense pausa. 

issabte es compliran 599 anys de la
batalla d’Agincourt en la qual les
tropes angleses comandades per

Enric V van derrotar els francesos, amfitrions
de la lluita i víctimes de les ànsies expansio-
nistes del monarca veí. L’escenari del Lliu-
re de Gràcia proposa una mirada contem-
porània a la dramatúrgia amb què Shakes-

peare va recrear aquest passatge de la his-
tòria pàtria, una magnífica versió de Pau Car-
rió que obre temporada en un dels equipa-
ments més emblemàtics del teatre català po-
sant el llistó molt amunt.

L’Enric V de l’autor isabelí és un bergant
que ennobleix la corona en assumir el rang
que la sang li atorga. De príncep disbauxat
a rei responsabilitzat amb el càrrec. L’actor
Pol López, que des l’American Buffalo que
va dirigir Julio Manrique el 2010 no ha pa-
rat de créixer, compon amb fidelitat el per-
fil d’aquest personatge que lidera l’exèrcit
cap a una victòria de prestigi tot i haver vis-
cut una joventut «d’àpats, jocs i orgies», com
el descriu  l’arquebisbe de Canterbury.

La jove Kompanyia Lliure del Lliure, a la
qual s’afegeixen Ambrós, Prat i Rodríguez,
es mostra com un conjunt ben treballat i el
resultat és un organisme coral que condu-
eix l’espectador, sense pausa ni decadència
en el ritme, del paisatge de les gresques ado-
lescents del príncep a la resolució bèl·lica.

En paral·lel, la narració posa l’accent en els
dubtes que temperen els ímpetus d’alguns
personatges, que davant el dilema de la se-
guretat de la rereguarda i l’eufòria del com-
bat manifesten el seu pesar. Els dilemes mo-
rals són indestriables de la trajectòria lite-
rària de Shakespeare.

Eren aquells uns «temps desordenats», ci-
tant de nou el prelat. Un de tants capítols de
la història europea en què la bel·licositat se-
nyorejava les relacions entre les nacions. So-
bre un escenari nu on Carrió es manté fidel
al camí que marca el cor apel·lant a la ima-
ginació de l’espectador, es desplega una his-
tòria que qüestiona el valor de la guerra i la
finalitat mateixa de la violència. La dispu-
ta d’Agincourt es resol a escena amb un qua-
dre de bella plasticitat en què es fa evident
que la victòria, en una batalla, mai és gra-
tuïta. La renúncia a la diplomàcia, al diàleg,
a la raó, ja és per si mateixa una derrota. En-
cara que després s’obtingui la més heroica
de les victòries. 

D


EL LLIURE DE GRÀCIA ARRENCA
EL CURS AMB EL LLISTÓ AMUNT

Pau Carrió versiona i dirigeix «Victòria d’Enric V», una de les obres de
Shakespeare que reflexionen sobre les conseqüències de la violència

Toni Mata i Riu BARCELONA

TEATRE CRÍTICA


