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CULTURES

IGUALADA
European Balloon Festival
Avui. 9 h, a l’Escola d’Art

Gaspar Camps. Taller: Igloo
temporary shop. 18 h, projec-
ció de la pel·lícula Up en un
iglú de vent, al Teatre l’Ateneu.
19 h, classe de tai txí oberta a
tothom a l’auditori de l’Ateneu
Igualadí. 20.30 h, taller de
street dance, a la plaça Catari-
neu. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET
3a Festa Major Infantil
Avui, a les 19 h, a la plaça Cla-
vé, espectacle de màgia còmi-
ca a càrrec del grup Món d’Oci. 

SÚRIA
Festa Major Avui, a les 19
h, al parc municipal Macary i
Viader, hi haurà castells infla-
bles per a les nenes i els nens.

VALLDAN
Sopars a la fresca Dime-
cres es farà la volta a la serra
de Noet (ruta inclusiva), amb
inici a les 20.30 h a l’església
de Sant Bartomeu. Retorn cap
a les 23 h. Obert a tothom,
gratuït i no cal inscripció prè-
via. Cal portar entrepà, beure i
llum frontal o lot. Ho organitza
el Club Esquí Berguedà. Es re-
comena visitar la pàgina web
de l’entitat: depenent del cli-
ma, el sopar-ruta es pot arribar
a suspendre.

MANRESA
Caminades saludables per a
dones Els dilluns i els di-
mecres de juliol, amb sortida
des de la plaça de Sant Domè-
nec (davant del restaurant Las
Vegas). Assistència lliure. Du-
rada: 1 hora. 
Caminada al bosc del Suan-
ya Dimecres, amb sortida a
les 8.30 h des del CAP de la
Sagrada Família.

MANRESA
Ball Avui, a les 17 h, a la
sala d’actes del Casal de la
Gent Gran de la Font dels Ca-
pellans, ball amb Pep i M. José.

ARTÉS
Juliol Jove Avui, a les 17 h,
darrera de l’Escola Bressol,
partit de futbol fang i guerra
d’aigua. Obert als joves. Dime-
cres es farà una sortida al parc
aqüàtic de Waterworld.

IGUALADA
8a Universitat d’Estiu d’I-
gualada L’acte d’inaguració
es fa avui, a les 19 h, amb l’ac-
tor Toni Albà. Entrada lliure. 
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AGENDA 

AHORA O NUNCA ★
Espanya, 2015. Comèdia
romàntica. 97 minuts.
Direcció: Maria Ripoll.
Intèrprets: Dani Rovira (Álex),
María Valverde (Eva), Clara
Lago, Gracia Olayo, Joaquín
Núñez, Jordi Sánchez, Melody
Ruiz i Yolanda Ramos. Un
noi enamorat fa mans i
mànigues per recuperar la
xicota que estima. El dia que
s’han de casar, però, ell té
problemes per no fer tard.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

CAMPANETA I LA LLEGENDA
DE LA BÈSTIA ★★

Estats Units, 2014. Animació,
aventures, familiar. 76 minuts.
Direcció: Steve Loter. Música:
Joel McNeely.  Campaneta i
les seves amigues han fet un
nou amic, una gran criatura
anomenada Neverbeast. Però
unes altres fades, les scout, el
volen capturar perquè creuen
que és perillós. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

EL NIÑO 44 ★★

Estats Units, 2015. Thriller.
137 minuts. Direcció: Daniel
Espinosa. Intèrprets: Tom
Hardy (Leo Demidov), Noomi
Rapace (Raisa), Gary Oldman
(Mikhail Nesterov) i Paddy
Considine (Vladimir).  En
unes comunitats rurals de la
Rússia de Stalin, circulen
rumors sobre la desaparició de
nens, però les condicions de
vida són tan dures que ningú
no en fa cas, fins que la
víctima és el fill d’un policia
militar, que investiga els fets.
Bages Centre (Manresa). 

NUESTRO ÚLTIMO VERANO
EN ESCOCIA ★★

Regne Unit, 2014. Comèdia
dramàtica. 95 min. Direcció i
guió: Andy Hamilton y Guy
Jenkin. Intèrprets: David
Tennant (Doug), Rosamund
Pike (Abi), Billy Connolly
(Gordy McLeod), Ben Miller

(Gavin McLeod), Amelia
Bullmore (Margaret McLeod)
Celia Imrie (Agnes Chisolm ) 
En Doug i l’Abi són pares de
tres fills encantadors, encara
que força excèntrics, que
decideixen fer un viatge a
Escòcia amb els nens per tal
que l’estrès de ser pares no
posi en perill la seva
estabilitat mental ni el seu
matrimoni. Allà participen en
una gran reunió familiar i es
retroben amb en Gordie,
l’increïblement extravagant
pare d’en Doug. Guiu (la Seu)

ESPÍAS ★★

Estats Units, 2015. Comèdia.
120 minuts. Direcció: Paul
Feig. Intèrprets: Melissa
McCarthy (Susan Cooper),
Jason Statham (Rick Ford),
Jude Law (Bradley Fine), Rose
Byrne (Raina Boyanov) i
Miranda Hart (Nancy). 
Susan és una modesta
analista de la CIA i l’heroïna
oblidada de les missions més
perilloses. Però quan el seu
company desapareix i un altre
agent es troba en problemes,
es presenta voluntària per
emprendre una missió en la
qual s’haurà d’infiltrar en el
món d’un traficant d’armes per
evitar un desastre mundial.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

JURASSIC WORLD ★★★

Estats Units, 2015. Acció,
ciència-ficció. 124 minuts.
Direcció: Colin Trevorrow.
Intèrprets: Chris Pratt (Owen
Grady), Bryce Dallas Howard
(Claire Dearing), Ty Simpkins
(Gray), Nick Robinson (Zach),
Irrfab Khan (Simon Masrani),
Vincent D’Onofrio (Vic
Hoskins), Jake Johnson
(Lowery) i Omar Sy (Barry). 
El Parc Juràssic finalment és
una realitat, i s’ha erigit en
una cita obligada per als
ciutadans de tot el món. La
directora científica, Claire,
revela que ha estat capaç
d’hibridar un dinosaure amb
l’ADN d’altres espècies, però el
cap de seguretat avisa que
això no pot ser bo. Bages
Centre (Manresa), Guiu (la

Seu) i Multicines Abrera.

NO MOLESTAR ★★★

França, 2014. Comèdia. 79
minuts. Direcció: Patrice
Leconte. Intèrprets: Christian
Clavier (Michel Leproux),
Carole Bouquet (Nathalie
Leproux), Rossy de Palma
(Maria), Stéphane De Groodt

(Pavel) i Valérie Bonneton
(Elsa).  A Michel, entusiasta
del jazz, només li cal trobar un
àlbum estrany per posar-se a
escoltar-lo tranquil·lament
assegut al seu saló. Però
tothom sembla tenir altres
plans per a ell: la seva dona
vol parlar, el seu fill apareix
sense avisar, el seu veí truca a

la porta, i fins i tot la seva
amant vol atenció. Bages
Centre (Manresa).

LA OVEJA SHAUN ★★★

Regne Unit, 2015. Animació,
comèdia, familiar. 85 minuts.
Direcció: Mark Burton i Richad
Starzack.  El xai Shaun, per
trencar una mica la rutina de
la granja, s’empesca una
petita broma per espantar el
granger: fer rodolar la
caravana on l’home descansa
fins a un prat proper. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

SAN ANDRÉS ★★★

Estats Units, 2015. Acció. 114
minuts. Direcció: Brad Peyton.
Guió: Carlton Cuse i Allan
Loeb. Intèrprets: Dwayne
Johnson (Ray), Alexandra
Dadario (Blake), Paul Giamatti
(Lawrence), Ioan Gruffudd
(Daniel Riddick), Carla Guguino
(Emma), Colton Haynes (Joby) i
Kylie Minogue (Susan Riddick).
Un terràmetrol de 9 graus a
l’escala de Richter es
desencadena a Califòrnia a

causa de la falla de San
Andrés. El pilot d’helicòpter de
rescat Ray i la seva exdona
Emma viatgen des de Los
Ángeles fins a San Francisco
per salvar la seva filla, Blake.
El terratrèmolt, però, els
capgira la vida. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

TOMORROWLAND ★★★

Estats Units, 2015. Ciència-
ficció. 130 minuts. Direcció:
Brad Bird. Intèrprets: George
Clooney (Frank Walker), Hugh
Laurie (David Nix), Britt
Robertson (Casey), Raffey
Cassidy (Athena).  En una
dimensió paral·lela, tot és
possible. Els protagonistes
són una adolescent amb el
poder d’accedir a aquesta
dimensió oculta a la vista de
tothom i un exnen prodigi
que, entrat en la maduresa,
decideix aïllar-se del món.
Plegats decidiran salvar
Tomorrowland de les forces
del mal. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

Les pel·lícules

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

ELS MINIONS
Estats Units, 2015. Animació. 91 minuts. Direcció: Kyle Balda i
Pierre Coffin. Guió: Brian Lynch.  Els minions són organismes
grocs unicel·lulars que evolucionen al llarg del temps i es posen
sempre al servei dels amos més menyspreables. En Kevin, però,
té un pla per aconseguir una cap a qui servir. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

APRENDIENDO A CONDUCIR
Estats Units, 2014. Comèdia dramàtica. 105 minuts. Direcció:
Isabel Coixet. Guió: Sarah Kernochan. Intèrprets: Patricia Clarkson
(Wendy), Ben Kingsleny (Darwan), Grace Gummer (Tasha) i Jake
Weber (Ted).  Després del fracàs matrimonial, una escriptora
decideix aprendre a conduir. Un propòsit per a la consecució del
qual té la complicitat de Darwan, un refugiat polític hindú de la
casta sikh que fa de taxista i instructor d’autoescola. Bages
Centre (Manresa).

CUESTION DE ACTITUD
Grècia, França i Bèlgica, 2014. Drama. 134 minuts. Direcció:
Panos H. Koutras. Intèrprets: Kostas Nikouli, Nikos Gelia i
Aggelos Papadimitriou. Guió: Panos H. Koutras i Panagiotis
Evangelidis. Dany i Odysseas, de 16 i 18 anys, decideixen anar
a buscar el pare que coneixen després de la mort de la seva
mare. Un viatge que els posa a prova. Bages Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Los Minions 16.00-18.00-20.00-22.00 h
Sala 2 El niño 44 17.00-19.40-22.20 h
Sala 3 La oveja Shaun 16.00 h
Sala 3 Espías 17.50-20.10-22.30 h
Sala 4 San Andrés 16.00-18.10-20.20-22.40 h
Sala 5 Ahora o nunca 16.20-18.20-20.20-22.40 h
Sala 6 Jurassic World  (en català) 19.15 h
Sala 6 Jurassic World 3D 16.45-22.00 h
Sala 7 ElsMinions3D 16.30-20.30 h
Sala 7 Los Minions3D 18.30 h
Sala 7 San Andrés 3D 22.20 h
Sala 8 ElsMinions 16.15-18.15-20.15 h
Sala 8 No molestar 22.40 h
Sala 9 Aprendiendo a conducir 16.15-18.20-20.25-22.40 h
Sala 10 Campaneta i la llegenda de la bèstia 16.20-18.00 h
Sala 10 Tomorrowland 19.45-22.20 h
Sala 11 Cuestión de actitud 17.15-19.45-22.15 h
Sala 12 Jurassic World 17.30-20.00-22.30 h

GUIU �973 35 01 66 AVINGUDA DE CELORIA, 54

Sala 1 Jurassic World 22.15 h
Sala 2 Nuestro último verano en Escocia 22.15 h

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

Sala 1 Los Minions 15.50-18.10-20.20-22.30 h
Sala 2 Tomorrowland 17.00 h
Sala 2 Jurassic World 3D 19.30-22.00 h
Sala 3 Espías 15.30-18.00-20.30-22.50 h
Sala 4 Els Minions 16.20 h
Sala 4 Los Minions 3D 18.30 h
Sala 4 Los Minions 20.40-22.50 h
Sala 5 Los Minions 16.50-19.00-21.10 h
Sala 6 Ahora o nunca 16.30-18.30-20.30-22.40 h
Sala 7 Campanilla y la leyenda de la bestia 16.10-18.10 h
Sala 7 San Andrés 20.10-22.35 h
Sala 8 La oveja Shaun 15.30 h
Sala 8 Jurassic World 17.30-20.00-22.40 h
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ELS CINES I ELS HORARIS

LA NIT DE HELVER
Direcció: Dino Mustafic. Autoria: Ingmar

Villqist. Interpretació: Ermin Bravo i Mirjana
Karanovic. Divendres, 3 de juliol. Teatre Ro-
mea de Barcelona. Espectacle del Festival
Grec de Barcelona.

ntre les incomptables igno-
mínies d’aquesta vella i ca-
duca Europa que només fa

el valent amb els petits (Grècia) i s’ar-
ronsa com una pansa podrida amb
els forts (Putin), en un lloc destacat
figurarà per sempre més la carnisse-
ria dels Balcans, el setge que va ater-
rir Bòsnia durant la primera meitat
dels 90 i va convertir Sarajevo en
una ciutat màrtir. Sota les bombes,
entre l’horror i l’esperança, el grup Ka-

merni Teatar 55 va estrenar fins a vint-
i-vuit obres sense deixar espai a l’ads-
cripció política, nacional ni religiosa.
Algunes nits, només les espelmes
els van donar llum. Admirable.

La lluita de l’esperit individual per
fugir del destí col·lectiu és un motor
filosòfic i argumental amb llarg recor-
regut al Grec. Entre les produccions
dels darrers anys podem rescatar La
nostra classe (2011) i Hate Radio
(2013), dos magnífics treballs que po-
saven de manifest la potència abas-
segadora del designi innegociable
del totalitarisme. Davant de la mas-
sa, la lucidesa de la tragèdia.

Carla i el seu afillat, Helver, que té
un retard mental, viuen reclosos en
un pis d’una ciutat ocupada pels na-
zis. L’esvàstica de la bandera i el bra-
çalet del noi, que se sent fascinat per
la parafernàlia militar, són els únics
esquers referencials, però la història
és perfectament vàlida per a d’altres
contextos bèl·lics dels quals tan pro-
lixa és la contemporaneïtat.

En el món hi ha dos tipus de per-
sones: els que ballen (o volen ballar)
i els que desfilen. Per als primers és
la llibertat; per als segons, el dogma.
Carla, a qui encarna una Mirjana
Karanovic que els cinèfils recordaran

de cintes de Kusturica com Under-
ground, es fa progressivament cons-
cient, a través de l’actitud de Helver,
de la gravetat de la situació. Són carn
d’escarni i linxament. I se sent sola.
Sap que està sola. Intenta fugir al fat
que l’esguarda. Carla voldria ballar,
però el poder del fanatisme dels que
només entenen la vida desfilant és
d’una violència aclaparadora.

Karanovic i Ermin Bravo broden
una interpretació que va assolint co-
tes d’alta intensitat a mesura que
l’espectador va sospitant quina és la
conclusió que l’espectacle els depa-
ra. L’any 1992, mentre Teatar aixeca-
va el teló entre massacres i la passi-
vitat internacional, Barcelona va or-
ganitzar els Jocs Olímpics. Del para-
dís a l’infern hi havia tres hores de
viatge. En la funció inaugural de di-
vendres passat, Karanovic va sortir a
saludar amb el rostre encara tens i ni
els encesos aplaudiments la van po-
der alliberar del neguit que corria per
dins. La nit d’aquest continent esgo-
tat és sovint, molt i molt fosca.

E



BALLAR O DESFILAR,
HEUS ACÍ EL DILEMA
La companyia Kamerni Teatar 55, que durant el llarg setge
de Sarajevo va muntar obres sota les bombes, va portar
al Grec de Barcelona tres funcions de «La nit de Helver»

Toni Mata i Riu BARCELONA

TEATRE CRÍTICA


