
Regió7DIMECRES, 25 DE MAIG DEL 201634

CULTURES 

Toni Mata i Riu BARCELONA

NO ES POT
ESCRIURE
SENSE ÀNIMA

BROKEN HEART STORY
Direcció i autoria: Saara Turunen. In-

tèrprets: Pepo Blasco, Vero Cendoya, Pa-
trícia Mendoza, David Menéndez, Carmela
Poch i Carla Torres. Companyia La Peleo-
na. Sala Àtrium. c. Consell de Cent, 435.
Barcelona. Fins al 29 de maig. De di-
mecres a dissabte, a les 20.30 h; diumen-
ge, a les 19 h. www.atrium.cat

a Sala Àtrium ens té acos-
tumats a reflexionar so-
bre la condició femenina

i el rol de la dona en la contempo-
raneïtat. Pel petit i coratjós teatre
de l’Eixample han passat muntat-
ges brillants com Jazz i Confidèn-
cies a Al·là que han remogut la
consciència dels espectadors. Fins
diumenge hi ha encara la possi-
bilitat de veure una altra obra que
reflexiona sobre el paper de la
meitat de la població en un món
bastit sobre unes estructures que
prioritzen la mirada  hegemònica
de la masculinitat.

Broken heart story és un poema
fet de paraules i gestos que prota-
gonitza una escriptora amb bigo-
ti. Una metàfora visual molt potent
sobre les exigències que pesen al
damunt de les dones que volen fer
camí al marge dels estereotips –i les
càrregues– de gènere. El personat-
ge, interpretat per Carla Torres, s’ha
proposat ser seriosa perquè la
prenguin (els homes) seriosament.
No escriu banalitats, només de
temes importants com la història,
la societat, la política, la mort. Pe-
rò no pot evitar que la rondi l’àni-
ma (Patrícia Mendoza), la meitat
de la seva personalitat de la qual es
va desposseir per ser acceptada.

L’escriptora Nancy Huston va
publicar fa quatre anys l’assaig
Reflexos en un ull d’home en què
certificava la cossificació (i sub-
missió) de la dona en el darrer se-
gle per l’efecte de la fotografia i la
pornografia. Elles ja són per sem-
pre més joves, atractives i dispo-
sades: ha desaparegut la materni-
tat, l’arruga, el pas del temps. Fins
a quin punt la feminitat ha assumit
aquesta condemna –només cal
mirar l’univers de la cosmètica– és
un tema que mereix llargues dis-
seccions i molta honestedat.

L’escriptora de Broken, doncs, té
un dilema: fins on està disposada
a cedir en la recerca de la felicitat?
Un llarg conte final trasllada al pri-
mer pla el recorregut de la nena
que es va fer gran i va perdre, pel
camí, l’essència de la seva identi-
tat. Un món que obliga les dones
a fer tries que no han de fer els ho-
mes és un territori imperfecte que
en aquest muntatge ensenya totes
les seves vergonyes.

L



TEATRE CRÍTICA

La quarta edició de l’Estival de
Jazz d’Igualada, que se celebrarà
del 9 de juny al 2 de juliol, oferirà
una desena de propostes musicals
gratuïtes, la majoria a l’aire lliure i
en diferents espais de la ciutat. Un
dels trets distintius del festival,
organitzat per l’Associació Tocats
de Jazz, és oferir una producció
pròpia amb la proposta La carta
blanca a..., que enguany s’ha ofert
a l’organista Txema Riera. Ara bé,
la novetat d’aquesta edició és l’a-
treviment d’explorar el jazz des de
disciplines tan allunyades com el
ioga o l’spinning. 

D’una banda, el jazz es trobarà
amb l’esport el proper dissabte
11 de juny (19 h) a la cèntrica pla-
ça de Cal Font. Musicop presentarà
Pedal Groove, una innovadora
proposta de jazz pensada per di-
namitzar una classe de spinning. I
el vespre del dijous 16 de juny es
farà una sessió de ioga al claustre
de l’EscolaPia acompanyada pel
guitarrista Xavier Grau i la seva
música vibracional, especialment
dissenyada per a l’ocasió. 

L’Estival de Jazz va néixer fa
quatre anys amb l’objectiu d’a-
costar el jazz a tot tipus de públic
en diversos formats. Entre els seus
reptes hi ha oferir concerts de
músics emergents de l’escena ca-
talana i enguany hi haurà la parti-
cipació de La Cris (al rocòdrom In-
gravita) i la formació Pol Omedes
Quartet. Aquests músics compar-
tiran cartell amb altres forma-
cions consolidades com Marco
Mezquida i Félix Rossy o Mathilde
Toussaing Quartet. També s’hi po-
dran escoltar propostes innova-
dores dins el món del jazz encap-

çalades per Xavier Grau i el trio de
Musicop: Dani Comas, Joan López
i Rubén Bes. Els nord-americans
R.J. Miller i Tom Warburton do-
naran el tret de sortida al festival el
dijous 9 de juny.

Pel que fa al plat fort de La Car-
ta Blanca a... enguany s’ha en-
carregat a un músic graduat a
l’ESMUC, on també ha realitzat un
màster en interpretació de la mú-
sica antiga, en l’especialitat d’orgue
històric. Txema Riera ha format
part de múltiples grups (Tempus
Fugit Ensemble, Cannonball Ad-
derley Legacy...) i també ha tocat

amb músics com David Mengual,
Mario Rossy o Francesc Adroher.
Les produccions pròpies de les
tres anteriors edicions d’aquesta
proposta de l’Estival són Pandora,
del bateria Ramon Prats; Epokhé,
del guitarrista Dani Comas; i Kra-
ken, del pianista Toni Vaquer. La
producció es presenta en directe i
també s’edita en disc.

Clausura grastronòmica
Per segon any consecutiu, l’Estival
de Jazz s’alia amb el festival Vade-
foodies i farà la cloenda en el marc
d’aquesta proposta gastronòmica.

Així, el swing de Singbirds Trio serà
el protagonista de la nit del di-
vendres 1 de juliol i els festius Di-
xieland Preachers animaran la nit
del dissabte 2 de juliol. Serà el
grup The Rigodonians l’encarregat
de tancar el festival amb una ses-
sió de discjòqueis. També hi hau-
rà  sessió de cineclub a la fresca (22
de juny): Ascensor para el cadalso,
de Louis Malle.

L’Estival de Jazz compta en cada
edició amb la col·laboració d’un ar-
tista local per crear el cartell, i en-
guany s’ha encarregat a l’artista
plàstic Xavier Gabriel Puiggròs.

REDACCIÓ | MANRESA

L’Estival d’Igualada proposa barrejar 
el jazz amb el ioga i l’‘spinning’

El certamen oferirà del 9 de juny al 2 de juliol una desena de propostes musicals gratuïtes

IMATGE PROMOCIONAL

El grup de Capellades Pribiz ha guanyat el nou format disc de Movistar
Artsy, de manera que podran produir el seu primer disc i disposaran de suport
per a la seva promoció. També actuaran al festival Cruïlla, que se celebrarà els
dies 8, 9 i 10 de juliol al Fòrum de Barcelona. 



Els capelladins Pribiz tindran disc i tocaran al Cruïlla

IMATGE PROMOCIONAL

Abans de fer temporada a Barcelona, el musical Cabaret arribarà al Kursaal
de Manresa. El muntatge, dirigit per Jaime Azpilicueta, es va estrenar l’octu-
bre a Madrid, on ja l’han vist més de 200.000 espectadors. Se’n faran set fun-
cions, del 27 al 30 d’octubre. Les entrades es posaran a la venda l’1 de juny.



El Kursaal programa set funcions de «Cabaret»

ARTISTES EN CARTELL

CARTA BLANCA A TXEMA RIERA 
Dissabte, 18 de juny. L’Estival de

Jazz destaca per oferir en cada edició La
Carta Blanca a... un músic consolidat,
però que manca de projecte propi. El
projecte jazzístic es presenta al festival
i, amb la col·laboració de la discogràfica
Underpool music, s’edita en disc.
Enguany el repte és per a l’organista i
pianista Txema Riera, nascut el 1981,
que presentarà el seu projecte més
personal al Teatre de l’Aurora.



MARCO MEZQUIDA I FÉLIX ROSSY
Divendres, 17 de juny. El duet format pel versàtil

pianista menorquí Marco Mezquida i el talentós trompe-
tista barceloní Félix Rossy presentarà el seu primer disc
plegats, Elegia. Amb capacitat per sorprendre el públic,
són dels més desitjats pels festivals de jazz. 



MATHILDE TOUSSAINT  
Divendres, 24 de juny. És una de les propostes més

estàndards de la programació. La cantant, que destaca
per un timbre únic i una versalitat que recorda grans
veus de la música negra, s’acompanya de Sergi Sirvent
(piano), Jordi Mestres (contrabaix) i Ramiro Rosa (bateria).





Regió7 DIMECRES, 25 DE MAIG DEL 2016 35

CULTURES

BERGA
Patum Avui, a les 12 h, el
Tabaler i els Quatre Gegants,
al so de la Banda de l’Escola
Municipal de Música, faran la
tradicional passada. A les 20 h,
tabal, maces, guites i gegants
vells, acompanyats per la Co-
bla Pirineu, sortiran de la plaça
de Sant Pere i faran els salts
corresponents davant dels do-
micilis de les autoritats locals.
Acabaran amb tirabols a la pla-
ça de Sant Joan i a la plaça de
Sant Pere.

MANRESA
Cantània: «Babaua» Fins
divendres, cada dia a les 21
h, i el divendres, també a les
17 h; a la Sala Gran del teatre
Kursaal. La peça de Jordi Do-
mènech i Pere Riera serà inter-
pretada per alumnes de cicle
mitjà i superior de Primària de
diverses escoles de la comar-
ca. Entrades: 8 euros. A la ven-
da a les taquilles, al 93 872 36
36 i a www.kursaal.cat.

IGUALADA
Cinema en versió original
Avui, a les 18 h, a la Biblioteca
Central, projecció del film Of
Mice and Men (Homes i rato-
lins), del 1992 i dirigida per
Gary Sinise. Entrada lliure.

BALSARENY
«Dieta mediterrània»
Avui, a les 18 h, a la sala peti-
ta del Sindicat. Amb la col·labo-
ració de l’Associació de diabè-
tics de Catalunya.

IGUALADA
Tertúlia de la memòria
Avui, a les 11 h, a la Biblioteca
Central, El teatre a Igualada
durant el franquisme, moderat
per Magda Bartrolí. Cal inscriu-
re’s prèviament a la biblioteca.

MANRESA
Cicle Pessics de Vida Avui,
a les 20 h, a la sala d’actes del
Casino, entrevista amb el polí-
tic Manuel Milián, a càrrec del
periodista Pere Fontanals. En-
trada lliure.
«Salut i emocions» Avui,
a les 17.30 h, al local social de
l’AV Crta. Santpedor, amb Car-
me Casanueva i Maite Valdés.

MARTORELL
«Indústria de l’automòbil al
Baix Llobregat, dependèn-
cia o oportunitat?» Avui,
de 19 a 21 h, al Centre de For-
mació Professional d’Automo-
ció. Salutació a càrrec de Con-
xita Sánchez, presidenta del
Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat, i Xavier Fono-
llosa, alcalde de Martorell. In-
tervindran: Maria Teresa Casa-
novas, directora del Centre de
Formació Professional d’Auto-
moció; Juan Ramón Rodríguez,
vicepresident de CIAC (Clúster

de la Indústria d’Automoció de
Catalunya); Joan Molist, direc-
tor general el grup Eks. Engin-
yeria de l’Automoció; Jordi Su-
rinyach, director de l’Institut
de Recerca en Economia Apli-
cada del Departament d’Eco-
nometria, Estadística i Econo-
mia Espanyola de la Facultat
d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona. Xa-
vier Mas, del CECBLL, serà el
moderador. Entrada lliure.

SANTPEDOR
«Les intel·ligències múlti-
ples» Avui, a les 21 h, a
l’Escola La Serreta, a càrrec de
Meritxell Cano.

LA COROMINA
Educació física per a gent
gran Cada dimecres, fins al
maig, de 19.30 a 20.15 h, ta-
ller de gimnàstica dolça, al Ca-
sal de la Gent Gran de la Coro-
mina. Impartit per Joan Coromi-
nas, tècnic d’esports de l’Ajun-
tament. Activitat gratuïta.

MANRESA
Xerrada «L’univers en imat-
ges» Avui, a les 17 h, al Ca-
sal de la Gent Gran, amb Josep
Monsó.
Caminada Dijous, amb sor-
tida a les 8 h des de la plaça de
Sant Domènec, caminada-con-
curs flors boscanes. Ho orga-
nitza la Coordinadora de Jubi-
lats i Pensionistes.

SÚRIA
Sessió quinzenal d’exercicis
Dijous, de 9 a 10 h, als es-

pais lúdics i de salut del barri
de Salipota. Ho fa l’àrea de Be-
nestar Social de l’Ajuntament.

SÚRIA
Setmana sense fum: «Vols
saber quin tipus de fuma-
dor ets?» Avui, de 12 a
13.30 h, al centre d’atenció
primària (CAP) Goretti Badia.
Es farà a tothom qui ho vulgui
una prova de carboximetria de
10 minuts.

SÚRIA
Deixalleria mòbil Avui, de
16.15 a 17.15 h, al costat de
les escoles Francesc Macià i
Fedac, recollida de residus de
mida petita que no es poden
llençar als contenidors. Qui hi
portin algun residu rebrà gra-
tuïtament un cubell per a la re-
collida de residus orgànics.

ABRERA
Club de lectura Avui, a les
18 h, a la biblioteca Josep Roca
i Bros, tertúlia sobre la novel·la
La marca del meridiano, de Lo-
renzo Silva, moderada per Síl-
via Llorente.

IGUALADA
Nou Club del còmic de la Bi-
blioteca Central  Es posarà

en marxa a l’octubre. Daniel
Rio serà el moderador del club,
que es trobarà periòdicament
els dimecres, a les 19 h. Les
inscripcions ja són obertes i
les persones interessades es
poden apuntar a la Biblioteca,
o enviant un correu electrònic. 

SANTPEDOR
Club de lectura de tarda
Avui, a les 16.30 h, a la Biblio-
teca Pare Ignasi Casanovas,
tertúlia sobre el llibre de ficció
Del diari de l’Oncle Oswald, de
Roald Dahl.

BALSARENY
L’hora del conte Avui, a les
18 h, a la Biblioteca Pere Ca-
saldàliga, Amore, amore, amb
Clara Gavaldà.

OLESA DE MONTSERRAT
Cursets de sardanes Per
als més grans, es faran cada
dilluns durant el curs escolar,
de 20.30 a 21.30 h. Per als
nens i nenes, es faran cada di-
mecres durant el curs escolar,
de 17.30 a 18.30 h. Tindran
lloc a la UEC, organitzats per
ACF Olesa Sardanista. 

OLESA DE MONTSERRAT
«Olesa, posa’t en forma»
Cada dimarts i dijous, de
9.15 a 13 h, sortida des de da-
vant de l’ajuntament. 

PUIGCERDÀ
Tarda de jocs d’entreteni-
ment Avui, a les 20.15 h, al
local d’entitats. Activitat ober-
ta a tothom. Ho fa Espai Obert.

IGUALADA
«Descobreix la biblioteca
virtual» Dijous, a les 10 h,
taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de
Biblioteques. Activitat gratuï-
ta, amb inscripció prèvia.

SANTA MARIA D’OLÓ
Taller de cerca de feina i vo-
luntariat Avui, de 16 a 20
h, al Centru. 

SANT FRUITÓS DE BAGES
Taller sobre la utilitat dels
desfibril·ladors Avui, de
19 a 21 h, a El Nexe. 

LA SEU D’URGELL
Cicle «Parlem d’història»
Avui, a les 20 h, a l’Espai Er-
mengol-Museu de la Ciutat, Jo-
sep Palau Baduell oferirà la
conferència Parròquies, cape-
llans i majordomes. El bisbat
d’Urgell, a l’inici del segle XIV.
Entrada lliure.
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AGENDA 

ANGRY BIRDS: 
LA PEL·LÍCULA ★★

Estats Units, 2016. Animació,
comèdia. 95 minuts. Direcció:
Clay Kaytis i Fergal Reilly. Guió:
Jon Vitti. Música: Heitor
Pereira.  La cinta respecta la
premissa del videojoc original,
on uns ocells furiosos ataquen
les fortaleses d’uns porquets
rabassuts que els han robat
uns ous. El guió presenta els
ocells com a habitants d’un illot
idíl·lic del qual no han sortit
mai. Bages Centre (Manresa)
i Multicines Abrera.

CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL
WAR ★★★★

Estats Units, 2016. Acció,
fantasia. 148 minuts. Direcció:
Anthony Russo, Joe Russo.
Intèrprets: Chris Evans (Steve
Rogers / Capità Amèrica),
Robert Downey Jr. (Tony Stark /
Iron Man), Sebastian Stan
(Bucky Barnes / El Soldat d’Hi-
vern). Després que les he-
roïcitats dels Vengadores des-
pertin recels sobre la impunitat
dels superherois, el govern
nord-americà fa un decret per
regular tota intervenció
uniformada.  Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

EL HOMBRE QUE CONOCÍA
EL INFINITO ★★

Regne Unit, 2015. Biopic,
drama. 108 minuts. Direcció i
guió: Matt Brown. Intèrprets:
Jeremy Irons, Dev Patel,
Stephen Fry i Toby Jones. 
Biopic sobre el matemàtic indi
Srinivasa Ramanujan,
responsable de diversos
assoliments matemàtics a
cavall dels segles XIX i XX.
Bages Centre (Manresa).

EL LIBRO DE LA SELVA ★★★

Estats Units, 2016. Aventures,
familiar, fantasia. 106 minuts.
Direcció: Jon Favreau. Guió:
Justin Marks, basant-se en el
relat de Rudyard Kipling.
Intèrprets: Neel Sethi (Mowgli),
Bill Murray/ Héctor Bonilla
(Baloo), Ben Kingsley (Enrique
Rocha (Bagheera). Mowgli
és un orfe, criat a la selva, que
intenta sortir-se’n de les
dinàmiques del món animal.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

EL OTRO LADO DE LA PUER-
TA ★★

Regne Unit, 2016. Terror. 96
minuts. Direcció: Johannes
Roberts. Guió: Johannes
Roberts i Ernest Riera.
Intèrprets: Sarah Wayne Callis,
Jeremy Sisto, Javier Botet, Sofia
Rosinsky i Logan Creran.  La
Maria és una mare ensorrada
per la mort del seu fill, i intenta
superar-ho amb l’ajuda del
marit i la filla. Un dia, una dona
enigmàtica li parla d’un ritual
per parlar amb el noi a través
d’una porta que separa el món
dels vius del dels morts.
Bages Centre (Manresa).

ESPÍAS DESDE EL CIELO ★★

Estats Units, 2015. Thriller.
102 minuts. Direcció: Gavin
Hood. Intèrprets: Helen Mirren
(coronel Katherine Powell),
Aaron Paul (Steve Watts), Alan
Rickman (Frank Benson),
Barkhad Abdi (Jama Farah),
Jeremy Northam (Brian
Woodale) i Phoebe Fox (Carrie
Gershon). Prenent com a
epicentre del relat una base
secreta militar ubicada a Las
Vegas, el film narra com la
coronel Powell lidera una
missió secreta per capturar un
grup terrorista a Kenya.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

INFILTRADOS EN MIAMI ★★

Estats Units, 2016. Acció,
comèdia. 101 minuts. Direcció:
Tim Story. Intèrprets: Ice Cube,
Kevin Hart, Olivia Munn, Tika
Sumpter, Benjamin Bratt, Ken
Jeong i Glen Powell. Ben
està a punt de casar-se, però
abans ha de complir una missió
per ajudar al detectiu Payton,
que s’ha de convertir en el seu
cunyat, a agafar a un criminal.
Bages Centre (Manresa).

KIKI, EL AMOR SE HACE★★

Espanya, 2015. Comèdia. 102
min. Direcció:  Paco León. Guió:
Paco León, Fernando Pérez.
Intèrprets: Paco León, Candela
Peña, Álex García, Natalia de
Molina, Belén Cuesta, David
Mora. Paco León proposa un
estiu a Madrid protagonitzat
per cinc divertides històries
d’amor i deu personatges amb
curioses fílies sexuals: des de
l’excitació produïda amb el plor,
passant per l’obsessió per
determinats teixits, fins a
l’entusiasme per les plantes.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LA BRUJA ★★★★

Estats Units i Canadà, 2015.
Terror. 90 minuts. Direcció i
guió: Robert Eggers. Intèrprets:
Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson,
Kate Dickie i  Harvey
Scriwshaw. Una família és
víctima de fets inexplicables a
la zona boscosa on s’acaben de
traslladar. El pare, un granger
anglès, abandona el seu poble
per establir-s’hi amb la dona i
els cinc fills. La filla adolescent
sembla la principal sospitosa
dels fenòmens paranormals.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

OBJETIVO: LONDRES★

Estats Units, Gran Bretanya,
Bulgària. 2016. Acció. 99 min.
Direcció:  Babak Najafi.
Intèrprets: Gerard Butler (Mike
Banning), Aaron Eckhart
(Benjamin Asher), Morgan
Freeman (Allan Trumbull),
Angela Bassett (Lynn Jacobs). 
El primer ministre britànic ha

mort en circumstàncies
estranyes. El seu funeral és una
cita obligada per a tots els
líders del món occidental.
S’activa l’alerta màxima quan es
descobreix que un grup
terrorista té en marxa un
complot per matar els líders
més poderosos del món. Bages
Centre (Manresa).

TINI, EL GRAN CAMBIO DE
VIOLETTA★★

Argentina i Espanya, 2016.
Musical, romàntic. 95 min.
Direcció: Juan Pablo Buscarini.
Intèrprets: Martina Stoessel,
Jorge Blanco, Ángela Molina,
Ridder van Kooten, Mercedes
Lambre, Sofia Carson, Clara
Alonso i Diego Ramos. 
Violetta, l’estrella llatina de la
Disney, deixa l’univers
televisiu i emprèn una
aventura nova que ha de servir
per definir la seva personalitat.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

TORO ★★★

Espanya, 2016. Crim, drama,
acció. 110 minuts. Direcció:
Kike Maíllo. Intèrprets: Mario
Casas (Toro), Luis Tosar, José
Sacristán, Claudia Vega, Ingrid
García Jonsson. Dos germans
de caràcters oposats fa cinc
anys que no es veuen. Un
acaba de sortir de la presó i
l’altre es troba en plena fugida
amb la filla després d’haver
assaltat un perista.
Multicines Abrera.

TRIPLE 9 ★★★

Estats Units, 2016. Drama,
thriller. 115 minuts. Direcció:
John Hillcoat. Guió: Matt Cook.
Intèrprets: Aaron Paul, Kate
Winslet, Norman Reedus, Gal
Gadot, Michael B. Jordan,
Teresa Palmer, Casey Affleck,
Woody Harrelson, Chiwetel
Ejiofor. Una banda criminal
idea un pla perillós: assassinar
un agent jove per distreure la
policia i, alhora, fer un
atracament a l’altra punta de la
ciutat. En el grup, però, hi ha
tensions. Bages Centre
(Manresa).

Les pel·lícules

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

EL REI BORNI ★★★

Espanya, 2016. Comèdia dramàtica. 82 minuts. Direcció i guió:
Marc Crehuet. Intèrprets: Miki Esparbé, Alain Hernández, Ruth
Llopis, Betsy Túrnez, Xesc Cabot. Ajudant de direcció: Carles
Curt. Direcció de fotografia: Xavi Giménez. Direcció d’art: Sylvia
Steinbrecht. La Lídia i la Sandra són dues amigues que fa
massa temps que no es veuen. És per aquest motiu que
decideixen organitzar un sopar de parelles, per així posar-se al
dia i conèixer els seus respectius xicots: en David, un policia
antiavalots, i l’Ignasi, un documentalista social que va perdre un
ull per culpa d’una bola de goma que li van tirar en una
manifestació. Les posicions són enfrontades i la tensió va
creixent. El rei borni, de Marc Crehuet i amb el manresà Miki
Esparbé, es va convertir en un fenomen teatral ja des de la seva
estrena l’any 2013  i ara, amb el mateix director i actors, arriba
als cinemes. Bages Centre (Manresa).

X-MEN APOCALIPSIS ★★

Estats Units, 2016. Ciència-ficció. 144 minuts. Direcció: Bryan
Singer. Guió: Simon Kinberg. Intèrprets: James McAvoy (Charles
Xavier / Professor X), Michael Fassbender (Erik Lehnsherr /
Magneto), Jennifer Lawrence (Raven / Mystique), Oscar Isaac (En
Sabah Nur / Apocalypse), Sophie Turner (Jean Grey/ Phoenix),
Nicholas Hoult (Hank McCoy / Beast). Dirigida per Bryan
Singer, Apocalipsis vol fer honor al seu títol i ser una catarsi dins
una saga una mica necessitada de noves idees. En aquesta
ocasió, el professor Xavier i els seus alumnes descobreixen que
el primer i més poderós dels mutants, Apocalipsi, ha ressorgit
per dominar la Terra. Convençuts que la unió fa la força, els X-
Men entrenen una nova fornada d’estudiants que s’hauran
d’enfrontar a un Mal com mai s’havia vist fins ara. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 X-Men: Apocalipsis 17.10-19.45-22.20 h
Sala 2 Tini: el gran cambio de Julieta 18.15 h
Sala 2 Objetivo: Londres 20.10-22.20 h
Sala 3 Angry birds (en català) 18.20 h
Sala 3 Kiki, el amor se hace 20.20-22.40 h
Sala 4 Infiltrados en Miami 18.25-20.25-22.40 h
Sala 5 Capitán América: Civil War 17.00-19.40-22.20 h
Sala 6 X-Men: Apocalipsis 3D 18.35-21.45 h
Sala 7 El libro de la selva 18.10-20.20 h
Sala 7 El otro lado de la puerta 22.40 h
Sala 8 El rei borni 18.20-20.10-22.40 h
Sala 9 La bruja 18.30-20.30-22.30 h
Sala 10 Espías desde el cielo 17.20-19.50-22.20 h
Sala 11 El hombre que conocía el infinito 18.00-20.15-22.30 h
Sala 12 Angry birds (en castellà) 18.00-20.00 h
Sala 12 Triple 9 22.15 h

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

Sala 1 X-Men: Apocalipsis 19.00-22.00 h
Sala 2 Angry birds 17.30-19.40 h
Sala 2 Angry birds3D 21.50 h
Sala 3 Capitán América: Civil War 18.45-21.45 h
Sala 4 El libro de la selva 17.40-19.55 h
Sala 4 Toro 22.00 h
Sala 5 X-Men: Apocalipsis 17.30-20.30 h
Sala 6 Angry birds 18.30-20.30 h
Sala 6 Kiki, el amor se hace 22.30 h
Sala 7 Tini: el gran cambio de Julieta 18.00 h
Sala 7 Espías desde el cielo 20.10-22.30 h
Sala 2 La bruja 18.30-20.30-22.30 h

REGIÓ7 NO ES FA RESPONSABLE DE LES VARIACIONS HORÀRIES
QUE FACIN LES SALES EN LA PROGRAMACIÓ 



ABRERA



MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS


