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CULTURES 

Cora Novoa és una gallega con-
solidada en l’escena techno, una
habitual del cartell del Sónar. Marc
Marzenit té una gran projecció
internacional, amb temes que han
estat punxats en directe per ge-
gants com Sven Vath i Tiësto. Són
els dos caps de cartell de la cin-
quena edició de Manrusionica, i
clouran a la sala Stroika la pro-
gramació de 20 hores de música
electrònica que s’oferirà el proper
dissabte 27 de juny a Manresa. Els
organitzadors del festival electrò-
nic de la Catalunya Central, a més,
han aconseguit que els dos pro-
ductors s’avinguin a protagonitzar
una proposta innovadora per clou-

re la festa. Després de fer les seves
actuacions live per separat (una
hora i mitja de sessió amb un
tema de producció pròpia per a ca-
dascun), faran el que s’anomena
un B2B: punxar música a quatre
mans. Aquesta novetat permetrà
veure com improvisen, va destacar
David Brossa, un dels promotors
de l’esdeveniment.

Manrusionica fa cinc anys pro-
posant diverses novetats, que ahir
van presentar públicament els or-
ganitzadors, que són una desena
de persones amants de l’electrò-
nica que «ens esforcem per tirar
endavant» un festival sense ànim
de lucre. De fet, totes les propos-
tes són gratuïtes, excepte la sessió

de la Stroika. Les entrades antici-
pades costen 10 euros (sense con-
sumició) i a taquilla, 15 euros
(amb cervesa o refresc). Aleix Mar-

tín va destacar que, «a diferència
d’altres festivals, nosaltres no por-
tem productes-anunci, sinó noms
que potser no sonen gaire, però
que tenen una trajectòria impor-
tant a l’esquena».

Tal com ja avançar Regió7, el
festival passa a concentrar-se en un
únic dia per potenciar l’oferta de
dia al parc de la Seu, manté el marc
de tarda-nit de la plaça de la Re-
forma i acabarà a la Stroika, on s’hi
podrà anar amb un bus llançado-
ra gratuït que començarà a fun-
cionar a la 1 de la matinada.

El regidor de Cultura en fun-
cions, Joan Calmet, va donar su-
port a la iniciativa: «ens desmarca
d’altres propostes de festivals».

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Manrusionica es clourà amb els
caps de cartell punxant plegats

El festival convenç Cora Novoa i Marc Marzenit per fer una sessió innovadora Serà el 27 de juny

Reunió amb Alfons Rodríguez, Andreu Torres Pío, Alba Andreu, Sergio García, Júlia Martín, Dani Sánchez i Aleix Martín, en plena sessió de Grozza (David Brossa)

SALVADOR REDÓ

Breus

Jurassic World, la quarta pel·lí-
cula de la franquícia Jurassic Park,
s’estrenarà demà en català. Es po-
drà veure en aquesta versió al Ba-
ges Centre de Manresa i al Multi-
cines Abrera. També s’ha progra-
mat, però en la versió en castellà,
als cinemes París de Solsona i
Avinguda de Puigcerdà.
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«Jurassic World»
s’estrenarà en català

CINEMA

IMATGE PROMOCIONAL

El CineClub i l’entitat RockCity
s’han aliat per programar 20.000
días en la Tierra a Igualada, en el
marc de les sessions de divendres
(22.30 h) al Teatre Municipal de l’A-
teneu. En el film, ficció i realitat es
combinen en 24 hores de la vida de
Nick Cave, músic i icona cultura in-
ternacional. Iain Forsyth i Jane
Pollard fan un íntim retrat del pro-
cés artístic, amb actuacions en
directe i enregistraments d’estudi.
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Cineclub i RockCity
porten a Igualada el
film amb Nick Cave

CINEMA

Jordi Bordas

UN MALSON
CLÀSSIC... I
INNOVADOR

IT FOLLOWS
Estats Units, 2014. Terror. 97 minuts.

Direcció i guió: David Robert Mitchell.
Intèrprets: Maika Monroe (Jay Height),
Keir Gilchrist (Paul), Jake Weary (Hugh /
Jeff), Linda Boston (professora), Debbie
Williams (sra. Height) i Leisa Pulido (sra.
Hannigan). Pantalles: Bages Centre
(Manresa).

s certament excepcional
que una de les sensa-
cions de Sitges sigui tam-

bé una pel·lícula programada en el
molt selectiu festival de Canes,
molt al·lèrgic a les produccions de
gènere. It Follows triomfà en amb-
dós certàmens, teòricament molt
oposats, perquè plasma una lec-
tura del fantàstic capaç de seduir
alhora els incondicionals del ter-
ror tradicional i els seguidors de
l’art i assaig més exigent i personal.

La pel·lícula ens capbussa en
l’experiència traumàtica de Jay,
una noia que és arrossegada, des-
prés de conèixer un jove, a una es-
tranya maledicció. Les primeres (i
hipnòtiques) imatges ens apro-
pen a un territori familiar del ci-
nema de terror (personatge fe-
mení i juvenil, escenari suburbà),
però vist amb una òptica diferent.
David Robert Mitchell, que ja trac-
tà l’univers adolescent en la seva
alabada opera prima (The Myth of
the American Sleepover), signa un
malson clàssic i innovador alhora.
John Carpenter (el mestre de Ha-
lloween) i Gus von Sant (el gran re-
alitzador d’Elephant) s’han en-
creuat a It Follows, que explora les
pors juvenils amb un clímax ater-
ridor (satisfarà amb escreix els
amants de l’horror pur) que apor-
ta, a més, una mirada existencial i
interior (els  enigmàtics plans de la
mà de la protagonista). El director
americà ens fascina i ens estremeix
amb una singular i superlativa fu-
sió d’un cinema extremadament
sensitiu i abstracte alhora.
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CINEMA CRÍTICA

IMATGE PROMOCIONAL

El teatre de La Passió d’Esparreguera serà un dels espais en els quals es
representarà Magda, la primera producció de la companyia teatre Líric Català,
creada per fomentar la producció i exhibició d’òperes en català. El muntatge,
amb llibret de Jordi Voltas i música de Ramon Ribé, s’estrenarà a Barcelona a
final de setembre. A Esparreguera es representarà l’11 d’octubre (18 h).



Esparreguera acollirà «Magda», una òpera en català

L’actriu Maika Monroe

METROPOLITAN FILMEXPORT 

Dos projectors perquè el mapatge
abraci tota la façana de la Seu

A partir de les 11 de la nit es
previst que s’iniciï la mostra de

mapatge darrera l’escenari de la Re-
forma. L’any passat gairebé no es va
veure, i aquest cop hi haurà dos pro-
jectors per doblar la potència lumíni-
ca. La proposta és a càrrec de Sergio
Garcia, Gabriel Casanovas i Gerard 3D.
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