
AHORA O NUNCA ★
espanya, 2015. comèdia
romàntica. 97 minuts.
direcció: maria ripoll. Guió:
jorge lara i francisco roncal.
intèrprets: dani rovira (Álex),
maría valverde (eva), clara
lago, Gracia olayo, joaquín
núñez, jordi sánchez, melody
ruiz i Yolanda ramos.  un
noi que està 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), Guiu (la Seu) 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) i
Guiu (la Seu).

CAMPANETA I LA LLEGENDA
DE LA BÈSTIA ★★

estats units, 2014. animació,
aventures, familiar. 76 minuts.
direcció: steve loter. Guió:
tom rogers, robert schooley,
mark mccorkie i Kate Kondell.
música: joel mcneely.  la
campaneta i les seves
amigues han fet un nou amic,
una gran criatura anomenada
neverbeast. Però unes altres
fades el volen capturar perquè
creuen que és perillós. Bages
Centre (Manresa), Guiu (la
Seu) i Multicines Abrera.

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),

miranda hart (nancy), bobby
cannavale (de luca), allison
janney (elaine crocker) i
morena baccarin (Karen
Walker).  susan cooper
(melissa mccarthy) és una
modesta i sedentària analista
de la cia i l’heroïna oblidada
de les missions més perilloses
de l’agència. Però quan el seu
company (jude law)
desapareix i un altre agent
(jason statham) es troba en
problemes, susan es presenta
voluntària com a agent secret
per emprendre una missió en
la qual s’haurà d’infiltrar en el
món d’un sanguinari traficant
d’armes per evitar un desastre
mundial. Bages Centre
(Manresa), París (Solsona) i
Multicines Abrera.

JURASSIC WORLD ★★★

estats units, 2015. acció,
ciència-ficció. 124 minuts.
direcció: colin trevorrow. Guió:
rick jaffa, amanda silver,
derek connolly i colin
trevorrow, basat en els
personatges creats per

michael crichton. 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 per a
ningú. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

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-
ne una cap a qui servir. Bages
Centre (Manresa), París
(Solsona), Avinguda
(Abrera) i Multicines Abrera.

NO MOLESTAR ★★★

frança, 2014. comèdia. 79
minuts. direcció: Patrice
leconte. Guió: Patrice leconte,
basat en l’obra de florian
Zeller. intèrprets: christian
clavier (michel leproux),
carole bouquet (nathalie
leproux), rossy de Palma
(maria), stéphane de Groodt
(Pavel), valérie bonneton
(elsa), sébastien castro
(sébastien leproux) i arnaud
henriet (léo).  a michel, un
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.

manipulador i mentider, michel
està desesperat per trobar
pau. 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. Guiu (la Seu)

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. la cinta
adapta al format
cinematogràfic la sèrie de
televisió homònima. Bages
Centre (Manresa).

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 (johnson) i la seva
exdona emma (Gugino)
viatgen des de los Ángeles
fins a san francisco per salvar

la seva filla, blake (daddario).
Però el complicat viatge cap al
nord és només l’inici de
l’esfondrament de tot el que
creien ferm en la seva vida.
Bages Centre (Manresa),
Avinguda (Puigcerdà) 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).  el film
recrea una dimensió paral·lela
en què tot és possible i en què
els seus personatges semblen
encarnar dues èpoques de la
mateixa disney: així, 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
del mal. Bages Centre
(Manresa).

Les pel·lícules

★★★★★ obra mestra ★★★★ molt bona ★★★ bona ★★ interessant ★ reGular ● dolenta

LA CARTELLERA

ELS CINES I ELS HORARIS

TERMINATOR: GÉNESIS ★★

estats units, 2015. acció, ciència-ficció. 119 minuts. direcció:
alan taylor. Guió: laeta Kalogridis i Patrick lussier; basat en els
personatges creats per james cameron i Gale anne hurd.
intèrprets: arnold schwarzenegger (el Guardià), emilia clarke
(sarah connor), jason clarke (john connor), jai courtney (Kyle
reese), j.K. simmons (o’brien), matthew smith (t-5000), byung-
hun lee (t-1000).  quan john connor, líder de la resistència
humana, envia al sergent Kyle reese a l’any 1984 per protegir a
sarah connor i salvar el futur, un inesperat tomb dels
esdeveniments crea una línia temporal fracturada. ara, el
sergent reese es troba amb una nova i desconeguda visió del
passat, en la qual descobreix aliats insòlits, com el Guardià, nous i
perillosos enemics, i una missió inesperada: reconfigurar el futur.
Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

MAGIC MIKE XXL ★
estats units, 2015. comèdia dramàtica. 115minuts. direcció:
Gregory jacobs. Guió: reid carolin, channing tatum. fotografia:
steven soderbergh. intèrprets: channing tatum (mike), matt
bomer (jen), joe manganiello (big dick richie), Kevin nash
(tarzan), adam rodriguez (tito), Gabriel iglesias (tobias),
stephen boss (malik), amber heard (Zoe), elizabeth banks
(Paris), donald Glover (andre), andie macdowell (nancy
davidson), jada Pinkett smith (rome), michael strahan
(augustus).  tres anys després de la retirada de mike de la seva
vida d’stripper quan estava a dalt de tot, en aquesta seqüela els
reis de tampa estan a punt de desaparèixer. Però volen fer-ho a
la seva manera: tirant la casa per la finestra en una darrera
repersentació en la qual no s’estaran de res. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES

BAGES CENTRE �93 873 15 32 camí dels trullols

sala 1 Los Minions 16.00-18.00-20.00-22.00-00.15 h
sala 2 La oveja Shaun 16.00 h
sala 2 Espías 17.50-20.10-22.30-00.50 h
sala 3 San Andrés 16.00-18.10-20.20-22.40-00.50 h
sala 4 Magic Mike XXL 17.20-19.50-22.20-00.40 h
sala 5 Jurassic World 17.30-20.00-22.30 h
sala 6 Minions3d (català) 16.30 h
sala 6 Terminator Genesis3d 18.20-20.40-00.40 h
sala 6 No molestar 22.50 h
sala 7 Jurassic World 3d 16.45-22.00 h
sala 7 Los Minions3d (castellà) 19.15 h
sala 7 Jurassic World 00.30 h
sala 8 Minions (català) 16.15-18.15-20.15 h
sala 8 Tomorrowland 22.20-00.40 h
sala 9 Campaneta i la llegenda de la bèstia 16.10 h
sala 9 Terminator: Genesis 17.50-20.15-22.30 h
sala 10 Ahora o nunca 16.20-18.20-20.20-22.40-00.40 h
sala 11 Aprendiendo a conducir16.15-18.20-20.25-22.40-00.50 h
sala 12 Terminator Genesis 17.00-19.30-22.00-00.30 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 Minions (català) 16.20 h
sala 2 Los Minions 3d 18.30h
sala 2 Los Minions 20.40-22.50 h
sala 3 Magic Mike XXL 15.30-17.55-20.20-22.45 h
sala 4 Terminator Genesis 16.00-18.40 h

sala 4 Terminator Genesis 3d 21.20 h
sala 5 Terminator Genesis 17.00-19.40-22.20 h
sala 6 Los Minions 16.50-19.00-21.10 h
sala 7 Ahora o nunca 16.40-18.40-20.40 h
sala 7 Espías 22.40 h
sala 8 Campanilla y la leyenda de la bestia 15.30 h
sala 8 Jurassic World 17.30-20.00 h
sala 8 San Andrés 22.30 h

CINE PARÍS �973 48 02 77 carretera de torà, s/n

sala 1 Los Minions 18.30 h
sala 1 Espías 22.15 h

AVINGUDA �972 88 04 76 carrer major, 53

sala 1 Los Minions 18.00 h
sala 1 San Andrés 3d 19.50-22.00 h

GUIU �973 35 01 66 avinGuda de celoria, 54

sala 1 Campanilla y la leyenda de la bestia 18.00 h
sala 1 Ahora o nunca 20.00-22.30 h
sala 2 Aprendiendo a conducir 18.00-22.30 h
sala 2 Nuestro último verano en Escocia 20.00 h
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MANRESA

REGIÓ7no es fa resPonsable de les variacions
horàries que facin les sales en la ProGramació

Després d’haver passat per diferents sales del país i, aquests
dies, fer estada a la Tantarantana, el Conservatori de Manresa
acollirà el 2 d’octubre l’obra iMe, escrita i dirigida pel surienc Roc
Esquius en l’espectacle que obrirà el cicle de Platea Jove la pro-
pera temporada. iMe es va poder veure el mes de maig passat
a Súria. El muntatge posa sobre la taula el fet que avui dia es-
tiguem més connectats per mòbil que amb les persones que te-
nim al davant. El 6 de novembre, i també al Conservatori, es po-
drà veure dalt de l’escenari una orquestra singular, els Big Band
Basket Beat Barcelona, que van actuar a la passada Fira Medi-
terrània amb un èxit absolut i amb l’espectacle Tocant les pilo-
tes. Els protagonistes són joves en situació de risc que han par-
ticipat en diverses accions de Basket Beat amb músics de dife-
rents tradicions. Finalment, el 27 de novembre a la sala gran del
Kursaal, clourà el cicle Platea Jove el Circ Pistolet amb l’espec-
tacle Incert, que va guanyar el Premi BBVA Zirkòlica de Circ 2014.

Pel que fa la programació adreçada a la gent gran, el Kursaal
de Manresa ha programat dos muntatges d’un marcat accent
musical. El 7 d’octubre tornaran al Kursaal les Divinas, amb l’es-
pectacle Paradís, on les tres protagonistes interpretaran gène-
res com el cuplet, la cobla o el pasdoble, acompanyades per un
clarinetista i un pianista en directe. I el 2 de desembre pujarà
a l’escenari de la sala gran El cafè de l’Havana, un espectacle mu-
sical protagonitzat pels grups d’havaneres Port Bo i Els Pesca-
dors de l’Escala, i inspirat en la seva rivalitat com a dos dels grups
més antics i representatius del món de l’havanera a casa nos-
tra. Els dos cicles tenen el suport de l’Obra Social La Caixa.

REDACCIÓ | manresa

Roc Esquius obrirà el cicle Platea Jove

Una escena d’«iMe» que es va veure a Súria

arxiu/mireia arso

Entrades a la venda el dimecres 26 d’agost
el preu de les entrades de Platea jove és de 5€. i del cicle de
Gent Gran és de 6€ per als majors de 65 anys i de 15€ per a

la resta (12€ amb carnet Galliner). es posaran a la venda el 26 d’a-
gost a partir de les 18h a taquilles i per internet www.kursaal.cat
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