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CULTURES

MaNrESa
«Lucia de Lammermor»
Avui, a les 21 h, al Kursaal, re-
presentació de Lucia de Lam-
mermor, de Donizetti, amb
dels amics de l’Òpera de Saba-
dell. Entrades: 48 euros. taqui-
lla, 93 872 36 36 i www.kur-
saal.cat. a les 20 h, a la sala
polivalent 1, Ovidi cobacho
farà una xerrada introductòria.

iguaLaDa
Cinema en versió original
Avui, a les 18 h, a la Biblioteca
central, projecció de la pel·lícu-
la Slumdog Millionaire (2008),
de Danny Boyle. Entrada lliure.

MaNrESa
«Prevenció i tractament del
càncer cutani» Avui, a les
17 h, al casal de la gent gran,
amb la dermatòloga Maria Do-
lors vila.
«Reiki, teràpia i cursos»
Avui, a les 19 h, a l’Espai an-
namasté.
Entrevista a Montserrat
Tura Avui, a les 20 h, al ca-
sino, el periodista Jordi Molet
parlarà amb l’exconsellera
Montserrat tura. 

SaNtPEDOr
«El país de les mil munta-
nyes» Avui, a les 20 h, al
Lokal de la vila, amb víctor
Martín, falconer i coach.

aBrEra
Casal de joves Avui. 16 h,
curs monis. 17 h, hip hop i tar-
des de joc. 18 h, aula de repàs.

iguaLaDa
Taller per a pares i mares
Avui, a les 15.30 h, a la llar
d’infants L’Espígol, taller ara
t’ho explico ... g de gelosia,
amb la psicòloga Laura tejedor
i la contacontes an-na garcia.
a partir d’un conte, es parlarà
de la gelosia en els nens. 

BaLSarENY
«Llegir amb els avis»
Avui, a les 16.30 h, a la resi-
dència verge de Montserrat.

carDONa
Gimnàstica dolça Avui,
com cada dimecres, de 19.15 a
20 h, sessions de gimnàstica
dolça al casal de la gent gran
de la coromina. Entrada lliure.

MaNrESa
Caminada al Gorg Blau Di-
jous, amb sortida a les 8.30 h
de Sant Domènec. ho organit-
za la coordinadora de Jubilats i
Pensionistes.
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AGENDA 

CAMINANDO ENTRE LAS
TUMBAS ★★

Estats units, 2014. thriller.
114 min. Direcció: Scott Frank.
intèrprets: Liam Neeson (Matt
Scudder), Boyd holbrook
(Peter Kristo), Dan Stevens
(Kenny Kristo), adam David
thompson (albert) i ólafur
Darri ólafsson (Jonas). 
L’antic policia Matt Scudder
vol deixar la feina i iniciar-se
com a detectiu privat, i
s’enfronta a una perillosa de
trama de traficants. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

DRÁCULA: LA LEYENDA JA-
MÁS CONTADA ★★

Estats units, 2014. acció,
drama, fantàstic. 92 min.
Direcció: gary Shore.
intèrprets: Luke Evans (vlad),
Sara gordon (Mirena), Dominic
cooper (Mehmed), art
Parkinson (ingeras), charles
Dance (mestre vampir) i
Diarmaid Murtagh (Dimitru). 
L’any 1462, la regió de
transsilvània viu un llarg
període de pau, gràcies al
príncep vlad ii. Però el sultà
otomà Mehmed ii exigeix a
vlad que lliuri mil nens. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

EL JUEZ ★★

Estats units, 2014. Drama.
141 min. Direcció: David
Dobkin. intèrprets: robert
Downey Jr. (hank Palmer),
robert Duvall (Joseph Palmer),
vera Farmiga (Samantha
Powell), Billy Bob thornton
(Dwight Dickham) i Leighton
Meester (carla).  L’advocat
hank Palmer rep la notícia de
la mort de la seva mare i torna
a carlinville, el seu poble natal,
per ajudar el seu pare, jutge
de l’indret durant més de 42
anys. Les sospites d’un
assassinat recauen sobre ell.
Bages Centre (Manresa).

ELS BOXTROLLS
Estats units, 2014. animació,
aventures, familiar, fantàstic.
97 min. Direcció: graham
annable i anthoy Stacchi. 
cheesebridge (Pontdelfor-
matge) és una elegant ciutat
de l’era postvictoriana,
obsessionada pels diners, les
classes socials i el més deli-

ciós dels formatges empude-
gadors. Sota aquesta ciutat
viuen els Boxtrolls, uns éssers
estrafalaris i adorables que
porten caixes de cartró com
les tortugues porten la closca.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LA ISLA MÍNIMA★★★

Espanya, 2014. thriller. 104
minuts. Direcció: alberto
rodríguez. intèrprets: antonio
de la torre (rodrigo), raúl
arévalo (Pedro), Javier
gutiérrez (Juan) i Nerea Barros
(rocío). Dos policies
d’homicidis de Madrid inicien
la investigació, l’any 1980, en
una tancada comunitat, per tal
de descobrir l’assassí de dues
adolescents. Multicines
Abrera.

NINJA TURTLES★

Estats units 2014. acció. 101
minuts. Direcció: Jonathan
Liebesman. 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. crítiques
letals i recaptació milionària.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

PERDIDA★★★★

Estats units, 2014. thriller.
149 min. Direcció: David
Fincher. intèrprets: Ben af-
fleck (Nick Dunne), rosamund
Pike (amy Dunne), Neil Patrick
harris (Desi), tyler Perry (ta-
nner Bolt), carrie coon (Margo
Dunne). Nick i amy són una
parella perfecta que celebra el
cinquè aniversari de boda.
han viscut envoltats de
riquesa, però ara viuen un
moment difícil, tant
sentimental com econòmic.
amy desapareix sense deixar
rastre. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

REC 4 ★★

Espanya, 2014.. terror. 95
min. Direcció i guió: Jaume
Balagueró. intèrprets:
Manuela velasco (Ángela
vidal), Paco Manzanedo
(guzmán), héctor colomé (Dr.
ricarte), ismael Fritschi (Nic),
críspulo cabezas (Lucas) i
Paco Obregón (Dr. ginard). 

La protagonista de la cinta és
posada a prova per un grup de
científics que volen saber si
encara té dins seu cap rastre
de l’origen del brot zombi.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

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).  Sis històries tan
agressives i divertides com
contemporànies. 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.

SERENA ★★

Estats units, 2014. Drama.
109 min. Direcció: Susanne
Bier. intèrprets: Jennifer
Lawrence (Serena
Pemberton), Bradley cooper
(george Pemberton), toby
Jones (Sheriff McDowell), rhys
ifans (galloway) i Sean harris
(campbell).  any 1929.
Serena i george es casen i
volen crear un imperi al
voltant de la fusta, però s’han
d’enfrontar al govern. Ella, a
més, perd un fill. Bages
Centre (Manresa).

THE EQUALIZER 
(EL PROTECTOR) ★★

Estats units, 2014. acció,
thriller 132 minuts. Direcció:
antoine Fuqua. 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. robert Mccall
dedicarà totes les seves
habilitats a protegir els més
desesperats. Bages Centre
(Manresa) i 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) i angy Fernández
(chiqui). La cinquena part de
la saga se situa a l’any 2018,
quan torrente surt de la presó

i veu que el país ha perdut els
ideals amb els quals ell com-
bregava. Després de decebre’s
amb el retorn a la pesseta i
l’enderroc de l’estadi vicente
calderón, del seu estimat
atlético de Madrid, pensa en
organitzar un gran
atracament. Bages Centre
(Manresa).

VAMOS DE POLIS ★★

Estats units, 2014. comèdia.
104 min. Direcció i guió: Luke
greenfield. intèrprets: Jake
Johnson (ryan), Damon
Wayans jr. (Justin), rob riggle
(agent Segars), Nina Dobrev
(Josie), James D’arcy (Porter),
Jeff chase (Leka) i andy garcia
(Mobster).  Dos amics es
disfressen de policies i
comencen a exercir com a tals,
però aquesta actitud
comporta unes conseqüències
divertides però, també,
perilloses. Bages Centre
(Manresa).

Les pel·lícules

LA CARTELLERA valoració realitzada per J. B. i E. S.

★★★★★ OBra MEStra ★★★★ MOLt BONa ★★★ BONa ★★ iNtErESSaNt ★ rEguLar ● DOLENta

INTERSTELLAR ★★★

Estats units, 2014. ciència-ficció. 169 min. Direcció: christopher
Nolan. intèrprets: Matthew Mcconaughey (cooper), anne
hathaway (Brand), Jessica chastain (Murph), Michael caine
(professor Brand), casey affleck (tom) i John Lithgow (Donald).
 El planeta terra ja no pot subministrar més recursos als seus
habitants, i aquests decideixen mirar cap a les estrelles per
sobreviure. cooper, un excel·lent pilot, rep l’encàrrec de liderar la
missió de trobar un nou indret per viure, tot i que això suposi
viatjar més lluny del que ningú no ho ha fet mai. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

ALEXANDER Y EL DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, ESPANTOSO,
HORROROSO★★

Estats units, 2014. comèdia. 81 min. Direcció: Miguel arteta.
intèrprets: Steve carell (Ben cooper), Jennifer garner (Kelly
cooper), Ed Oxenbould (alexander cooper), toni trucks (Steph),
Dylan Minnette (anthony cooper), Kerris Dorsey (Emily cooper),
Bella thorne (celia) i Jennifer coolidge (Ms. Suggs).  El xiclet
que se li enganxa als cabells és només l’inici d’una jornada plena
de coses desagradables per a l’alexander. Però tot el que li passa
no l’afecta només a ell, sinó a tota la família. Bages Centre
(Manresa).

LOS NIÑOS DEL CURA ★★

croàcia, 2014. Drama. 97 min. Direcció: vinko Bresan. intèrprets:
Kresimir Mikic (Fabijan), Nika Butijer (Petar), Maria Skaricic
(Marija) i Lazar ristovski (Biskup).  El sacerdot Don Fabijan,
preocupat per les baixes xifres de natalitat del seu poble, s’alia
amb l’estanquera per punxar tots els preservatius. Bages
Centre (Manresa).

DIXIE I LA REBEL·LIÓ ZOMBI ★★

Espanya, 2014. animació. 83 minuts. Direcció: ricard ramon i
Beñat Beitia.  Dixie ha de fer front a una invasió zombi que
lidera la perversa bruixa Nigreda. La noia s’ha de plantejar si
desitja pertànyer al bàndol sobrenatural o a l’humà. Bages
Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DELS truLLOLS

Sala 1 Interstellar 18.30-21.45 h
Sala 2 Dixie i la rebel·lió zombi 17.45 h
Sala 2 Perdida 19.30-22.10 h
Sala 3 Torrente 5 18.20-20.30-22.45 h
Sala 4 Els Boxtrolls 18.20-20.20 h
Sala 4 Serena 22.30 h
Sala 5 Caminando entre las tumbas 18.00-20.20-22.40 h
Sala 6 Interstellar 17.00-20.20 h
Sala 7 Drácula: la leyenda jamás... 18.20-20.20-22.40 h
Sala 8 Rec 4 18.20-20.10-22.40 h
Sala 9 Ninja Turtles 18.15 h
Sala 9 Relatos salvajes 20.15-22.30 h
Sala 10 Los niños del cura 18.15-22.45 h
Sala 10 El juez 20.00 h
Sala 11 Vamos de polis 18.00 h
Sala 11 The Equalizer (El protector) 20.00-22.20 h
Sala 12 Alexander y el día terrible... 18.10-20.00-22.15 h

MULTICINES ABRERA�93 770 70 12 c/ hOStaL DEL Pi, 4-6

Sala 1 Interstellar 17.30-20.45 h
Sala 2 Los Boxtrolls 17.30 h
Sala 2 La isla mínima 19.35-21.45 h
Sala 3 Ninja Turtles 18.10 h
Sala 3 Perdida 20.30 h
Sala 4 Drácula: la leyenda jamás ... 18.00-20.00-22.00 h
Sala 5 Dixie i la rebelió zombi 17.30 h
Sala 5 Interstellar 19.30 h
Sala 6 Rec 4 17.45-19.45-21.45 h
Sala 7 Caminando entre las tumbas 17.45 h
Sala 7 The Equalizer (El protector) 20.10 h
Sala 8 Relatos salvajes 19.00-21.30 h
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MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

LA ESPERA
Direcció i autoria: Marcela terra. Intèr-

pret: Padi Padilla. La Seca-Espai Brossa. c.
Flassaders, 40. Barcelona. Fins al 16 de
novembre. De dimecres a dissabte, 20.30 h;
diumenge, 18.30 h. Preu: 15 euros. 60 min.
www.laseca.cat.

uè es pot fer amb el temps
quan és la corretja de trans-
missió d’una espera de final

desconegut? Passar-lo? Perdre’l? Ma-

tar-lo? Si es dilata sense resposta, el
temps perd tota noció de dimensió i
deixa de ser una línia de progrés cap
al futur per establir-se com un espai
sense límits que facin prendre cons-
ciència del principi i el final. Un de-
sert sense horitzó, el pitjor malson.
Per a la protagonista de La espera, una
tortura insofrible.

El muntatge que acull la sala Leo-
poldo Fregoli de La Seca presenta una

dona en el París ocupat pels nazis a
qui rosega la desesperança perquè no
sap res del seu marit, membre de la
resistència francesa detingut pels
alemanys. Tancada en una habitació
i desitjant que soni el telèfon, confia
a l’espectador tant els neguits d’una
situació desencoratjadora com les
evocacions que instal·len en el seu
dissortat present les dosis necessàries
de record que actuen d’un placebo

necessari  i inútil. L’home va ser pres
el juny del 1944 i, per tant, s’obre un
interrogant sobre el seu destí: depor-
tat, sí, però executat o alliberat?

Afirma la dona que «el dolor ocu-
pa tant espai que no tinc aire per po-
der respirar». Fins a aquest punt és
tràgica l’espera, un territori inhòspit
que la il·luminació de l’escena con-
verteix en claustrofòbic. Padi Padilla
transita pels estats d’ànim imagina-
bles en un episodi d’aquestes carac-
terístiques executant la coreografia de
la desesperació: plors en la crueltat de
l’evidència i rialles en la rememora-
ció dels bons moments. El drama de
tantes dones a qui les guerres con-
verteixen en vídues. Una mirada lú-
cida al dolor que plana sobre l’espe-
ra quan aquesta resta immòbil.

Q



«La espera» planteja a La Seca la relació que manté amb el
temps una dona a qui els nazis han detingut el marit

Toni Mata i Riu BarcELONa

TEATRE crítica

EL DOLOR DE LA INCERTESA
EN TEMPS DE GUERRA


