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CULTURES

baGà
Festes de la Baronia de Pi-
nós Avui, a les 22 h, des de
la plaça porxada, 4a ronda per
les terres de la baronia (cami-
nada nocturna).

carme
Festa Major Avui, a les 12
h, missa solemne amb acom-
panyament musical de cobla.
13 h, al pati de missa, sarda-
nes amb la cobla lluïsos. 18 h,
a la pista nova, festa de l’escu-
ma. 20 h, al pati de missa, ha-
vaneres amb el grup boira,
amb cremat a la mitja part.

manreSa
2a Fira de Vins i Tapes Mari-
dades «Destapa’t» Avui,
de 19 a 23 h, a la terrassa del
Kursaal espai Gastronòmic. en-
trada. 20 euros, anticipada; 25
euros, la mateixa nit.

Sta. marGariDa montbui
Festa Major Avui, a les 11
h, a la piscina d’estiu, torneig
de vòlei sorra. 17 h, a la piscina
d’estiu, torneig de futbol sorra.
17 h, a la sala petit format
mont-àgora, xerrada Sexuali-
tat i afectivitat. 19.30 h, a la
sala petit format mont-àgora,
presentació del llibre cignus:
un conte i tres cuentos, de ma-
ria carmen bermejo, encarna
navarro, ino rivera i Darius
Solé. 20 h, a l’espai de les arts
i el coneixement mont-àgora,
inauguració de l’exposició de
fotografies imatges de la natu-
resa, del montbuienc Juanjo
manzano. 22 h, a la piscina
d’estiu, projecció de la pel·lícu-
la paddington. entrada lliure.

caSSerreS
Festibalç Avui, a les 22.30
h, a la Font del balç (a tocar de
Gironella), Dani rifa fa un con-
cert del seu nou projecte, tre-
mendu. entrada lliure.

iGualaDa
Festival Anòlia Avui, a les
22 h, al pati de la cotonera
igualadina, concert de prince
henry’s high School music.
Després, actuació de barbers-
hop + clarinet choir. entrada
lliure.

manreSa
Concurs Jovescena Avui, al
cafè voilà!, semifinals de la ca-
tegoria veus, amb Jan buxade-
ras (22 h), Sílvia cordero (23 h)
i Sílvia nieto (23.45 h). entrada
lliure.

moià
Contes a la fresca al parc
Avui, a les 19 h, ada cusidó re-
presentarà l’olla de Grills, una
història sobre mozart, per co-
nèixer la vida de mozart, qua-
tre nocions de música i alguna
cançó.

navÈS
Restaurant Santa Llúcia
Avui, a les 21.45 h, concert de
Gerard.

Sant FruitóS De baGeS
Festival Internacional de
Música Clàssica Avui, a les

22 h, al mas de Sant iscle, con-
cert de lied i bel canto a càrrec
d’anna alàs (mezzosoprano),
Josep ramon olivé (baríton) i
ben-San lau (piano). entrades:
20 euros.

artÉS
Artés Book Club Avui, a les
20.30 h, a la biblioteca, sisena
sessió del curs amb el comen-
tari sobre la novel·la the re-
mains of the Day, de Kazuo is-
higuro. ho organitzen la biblio-
teca i l’escola d’idiomes lluís
bach.

Sallent
Cinema al carrer Avui, a les
21 h, al carrer Santa llúcia (da-
vant de l’ateneu rocaus), hi
haurà alguna cosa per sopar i,
després, crispetes. a les 21.30
h, projecció de les pel·lícules
Go to the parad-ice, de pau es-
calé, i pelut en estat pur, de
David palmada.

manreSa
Oficina de Turisme Fins al
31 de juliol, exposició per
cada mina una flor. una vinte-
na de col·lectius han fet flors
com a símbol de pau i per cons-
truir una cadena que al Sàhara
servirà per demanar l’elimina-
ció de les mines antipersona.
De dimarts a dissabte, de 10 a
14 h i de 17 a 19 h; dilluns,
diumenges i festius, de 10 a
14 h. entrada lliure.
Espai Rubiralta Avui, a les
20 h, inauguració de l’exposi-
ció fotogràfica infants refu-
giats sahrauís, que es podrà vi-
sitar fins al 30 de juliol. l’ós
mandrós amenitzarà la vetlla-
da amb una sessió de contes
per adults titulada històries
del món. un món d’històries.
Simultàniament, l’espai rubi-
ralta també acull una mostra
del projecte per cada mina,
una flor, impulsada per l’artista
sahrauí mohammed moulud
Yeslem, també fins a finals de
juliol. ho organitzen el consell
municipal de Solidaritat i l’a-
juntament de manresa.

manreSa
Tallers en família al centre
de visitants del Parc de la
Sèquia cada dimecres (de
18.30 a 20.30 h) i dissabte
(d’11 a 13 h) de juliol, al parc
de l’agulla. tallers creatius per
a infants acompanyats d’un
adult. preu: 1,5 e. per infant.

artÉS
Juliol Jove Avui, a les 11 h,
al Kanal, taller de pizzes. De
19 a 21 h, al Kanal, taller de
percussió. De 21 a 24 h, pels
carrers del poble, gimcana noc-
turna.
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AGENDA D’ACTIVITATS

AHORA O NUNCA ★
espanya, 2015. comèdia
romàntica. 97 minuts. Direc-
ció: maria ripoll. intèrprets:
Dani rovira (Álex), maría val-
verde (eva), clara lago, Gracia
olayo, Joaquín núñez, Jordi
Sánchez, melody ruiz.  un
noi que està enamorat fa
mans i mànigues per recupe-
rar 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.

APRENDIENDO A CONDUCIR
★★

estats units, 2014. comèdia
dramàtica. 105 minuts. Direc-
ció: isabel coixet. intèrprets:
patricia clarkson (Wendy), ben
Kingsleny (Darwan), Grace
Gummer (tasha) i Jake Weber
(ted).  Després del fracàs
matrimonial, una escriptora
decideix aprendre a conduir.
tindrà la complicitat de Dar-
wan, un refugiat polític hindú
de la casta sikh que fa de
taxista i instructor. Bages
Centre (Manresa).

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 el volen
capturar perquè creuen que és
perillós. Bages Centre
(Manresa) 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) i
miranda hart (nancy). 
Susan cooper 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 desapareix i un altre

agent es troba en problemes,
Susan es presenta voluntària
per a una missió en la qual
s’ha d’infiltrar en el món d’un
sanguinari traficant d’armes.
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) i
vincent D’onofrio (vic
hoskins).  el parc Juràssic
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) i
Multicines Abrera.

MINIONS ★★

estats units, 2015. animació.
91 minuts. Direcció: Kyle
balda i pierre coffin.  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.

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. 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.
Bages Centre (Manresa).

SAN ANDRÉS ★★★

estats units, 2015. acció. 114

minuts. Direcció: brad peyton.
intèrprets: Dwayne Johnson
(ray), alexandra Dadario (bla-
ke), paul Giamatti (lawrence),
ioan Gruffudd (Daniel riddick),
carla Guguino (emma), colton
haynes (Joby) i Kylie minogue
(Susan riddick).  un terra-
trèmol de 9 graus a l’escala de
richter es desencadena a
califòrnia a causa de la falla
de San andrés. el pilot ray i la
seva exdona emma viatgen
des de los Ángeles fins a San
Francisco per salvar la seva
filla, blake. 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).  el film
recrea una dimensió paral·lela
en què tot és possible. els
protagonistes són una
adolescent amb el poder
d’accedir a aquesta dimensió
oculta i un exnen prodigi que,
en la maduresa, decideix
aïllar-se del món. Bages
Centre (Manresa).

Les pel·lícules

LA CARTELLERA
★★★★★ obra meStra ★★★★ molt bona ★★★ bona ★★ intereSSant ★ reGular ● Dolenta

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 reese a l’any 1984 per protegir a
Sarah connor i salvar el futur, un inesperat tomb dels
esdeveniments crea una línia temporal fracturada. 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)
i Jada pinkett Smith (rome).  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 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 La oveja Shaun 16.00 h
Sala 2 Espías 17.50-20.10-22.30 h
Sala 3 San Andrés 16.00-18.10-20.20-22.40 h
Sala 4 Magic Mike XXL 17.20-19.50-22.20 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 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 8 Minions (català) 16.15-18.15-20.15 h
Sala 8 Tomorrowland 22.20 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 h
Sala 11 Aprendiendo a conducir 16.15-18.20-20.25-22.40 h
Sala 12 Terminator Genesis 17.00-19.30-22.00 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 18.30 h
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

REGIÓ7no eS Fa reSponSable De leS variacionS
horàrieS que Facin leS SaleS en la proGramació



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

LA TORTUGA DE CALIFÒRNIA
Direcció: lurdes barba. Autoria: Daniela Fei-

xas. Interpretació: anna Güell, Josep Julien, clara
de ramon i Daniela Feixas. La Seca-Espai Bros-
sa. c. Flassaders, 40. Barcelona. Fins al 26 de
juliol. De dimecres a dissabte, a les 21 h; diumen-
ges, a les 19 h. Durada: 80 minuts. Preu: 18 eu-
ros. espectacle del Festival Grec de barcelona.

er què som com som no és una
pregunta que la humanitat hagi
resolt encara. D’intents de do-

nar-hi quatre voltes, però, no en falten i
des del teatre n’és una bona mostra la peça
que acull La Seca en el Grec d’enguany,
La tortuga de Califòrnia.

Som esclaus de la genètica o de la so-
cietat? Des d’aquest punt de partida, Fei-
xas parla de sentiments com la identitat
i la culpa a través de la història que pro-
tagonitzen una dona gran, el seu fill i la
seva neboda. L’home arriba a la casa fa-
miliar, on de seguida es fa palesa la ti-
bantor que hi ha entre els personatges. La
jove és una estudiant interessada en la bio-
logia que discuteix amb el seu oncle so-
bre la inevitabilitat dels comportaments
a través de la transmissió hereditària de
les espècies, un recurs argumental que
porta l’obra a plantejar quant pesa ca-
dascuna de les imposicions que rep l’in-

dividu en la conformació del seu caràc-
ter i de les seves expectatives vitals.

La tortuga de Califòrnia, un títol que re-
met a una espècie invasora a Catalunya,
s’inicia a un ritme hipnotitzant, amb tres
superbes interpretacions que congelen la
mirada sobre l’espai fix d’un menjador on
la tensió es talla amb un ganivet. No és en
va que l’autora cita en el text de presen-
tació la reneboda del nazi Himmler. Els
hereus dels assassins del Tercer Reich es
deuen haver preguntat mil cops si ells són
culpables d’alguna cosa. El mateix que
aquests personatges als quals esguar-
den uns quants traumes del passat.

P



HERÈNCIA O SOCIETAT,
UN DILEMA SENSE RESPOSTES
«La tortuga de Califòrnia» porta a La Seca de Barcelona un pols tens
entre el desig de llibertat i les imposicions de l’entorn familiar

Toni Mata i Riu barcelona

TEATRE crítica


