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CULTURES

17 OTRA VEZ  ★★

Comèdia. 2009, Estats Units. Dir.:
Burr Steers. Int.: Zac Efron (Mike
O'Donnell jove), Matthew Perry
(Mike O'Donnell adult), Leslie
Mann (Scarlett adulta). Un
home de 37 anys que es consi-
dera un perdedor té l’oportunitat
de tornar als 17 anys i refer una
bona part dels errors de la seva
vida. Amb l’ídol de jovenetes Zac
Efron. Bages Centre (Manre-
sa), Multicines Abrera

FUGA DE CEREBROS  ★
Comèdia. 2009, Espanya. Dir.:
Fernando González Molina. Int.:
Mario Casas (Emilio), Alberto
Amarilla (Chuli) i Amaia Salaman-
ca (Natalia). Uns estudiants
espanyols falsifiquen els seus
passaports per anar a la Univer-
sitat d’Oxford a veure les seves
estimades. En arribar-hi, revolu-
cionen la vida tranquil·la del cam-
pus. Bages Centre (Manresa),
Multicines Abrera

GÉNOVA  ★★★

Drama. 2009, Regne Unit. Dir.:
Michael Winterbottom. Int.: Co-
lin Firth (Joe), Catherine Kee-
ner (Barbara), Hope Davis (Ma-
rianne), Willa Holland (Kelly),
Perla Haney-Jardine (Mary).
Joe perd la seva dona de manera
tan sobtada com traumàtica i ha
d’emprendre una nova vida amb
les  dues filles. Winterbottom es
va endur el premi a la millor di-
recció a Sant Sebastià. Bages
Centre (Manresa)

HANNAH MONTANA.
LA PELÍCULA  ★ ★

Comèdia. Musical. 2009, Estats
Units.  Dir.: Peter Chelsom. Int.:
Miley Cyrus (Hannah Montana/
Miley Stewart), Emily Osment
(Lilly Truscott), Jason Earles (Jack-
son Stewart), Melora Hardin (Lo-
relai). L’ídol de masses Miley
Cyrus porta a la pantalla gran la
seva identitat més popular, l’es-
trella d’adolescents Hannah
Montana. Bages Centre (Man-
resa), Kursal (Igualada) i Mul-
ticines Abrera

LA MONTAÑA EMBRUJADA ★★

Aventures 2009, Estats Units.
Dir.: Andy Fickman. Int.: Dwayne
Johnson (Jack Bruno), Anna So-
phia Robb (Sara), Alexander Lud-
wig (Seth). Jack, un taxista de
Las Vegas, coneix un parell d’a-
dolescents que li demanen que
els porti al paratge conegut po-
pularment com la muntanya em-
bruixada. Bages Centre (Man-
resa), Multicines Abrera

LA REINA VICTORIA  ★★★

Biogràfic. Drama. 2009, Regne
Unit.  Dir.: Jean-Marc Vallée. Int.:
Emily Blunt (reina Victòria),
Rupert Friend (príncep Albert),
Paul Bettany (lord Melbourne).

Regne Unit, 1837. El rei Gui-
llem s’està morint i hi ha una au-
tèntica lluita per assolir el poder
reial. La neboda Victòria, de 17
anys, sembla l’hereva més clara a
la corona. Atlàntida (Manresa)

LA SOMBRA DEL PODER 
★ ★ ★

Thriller polític. 2009, Regne Unit,
Estats Units. Dir.: Kevin McDo-

nald. Int.: Russell Crowe (Cal
McAffrey), Ben Affleck (Stephen
Collins), Helen Mirren (Cameron
Lynne). Cal McCaffrey treballa
de redactor en un dels principals
diaris de la ciutat i és un bon
amic del congressista Stephen
Collins, un polític que destaca per
l’honradesa. Bages Centre
(Manresa)

NUNCA ES TARDE PARA ENA-
MORARSE  ★★ ★

Drama romàntic. 2008,  EUA. Dir.:
Joel Hopkins. Intèrprets: Dustin
Hoffman (Harvey Shine),
Emma Thompson (Kate), Eile-
en Atkins (Maggie), Liane Ba-
laban (Susan), James Brolin
(Brian). Harvey Shine és un
home enfeinat, fart de la seva
existència. La seva sort canvia
quan coneix Kate, una dona tan
concentrada en el treball com ell,
que viu ofegada entre les truca-
des i diverses cites a cegues hu-
miliants. Atlàntida (Manresa)

SIN LÍMITES ★★

Drama. 2008, Regne Unit, Es-
panya.  Dir.: Paul Morrison. Int.:
Javier Beltrán (Federico García
Lorca), Robert Pattinson (Dalí),
Matthew McNulty (Luis Bu-
ñuel), Marina Gatell (Magdale-
na), Esther Nubiola (Adela),
Bruno Oro (Paco). Amb la in-
tenció de convertir-se en un cre-
ador definitiu, Salvador Dalí arri-
ba a la gran ciutat, on crida l’a-
tenció de Federico García Lorca i
Luis Buñuel. Bages Centre
(Manresa)

STAR TREK  ★★★

Ciència-ficció. Aventures. 2009,
Estats Units. Dir.: J. J. Abrams.
Int.: Chris Pine (James T. Kirk),
Zachary Quinto (Spock), Leo-
nard Nimoy (Spock Prime), Eric
Bana (Nero), Karl Urban (Leo-
nard Bones McCoy). James T.
Kirk és un noi agosarat, propens
a les baralles i a la seducció com-
pulsiva, i Spock és un jove dividit
pels dilemes que marquen la
seva doble naturalesa: la lògica
extrema del seu pare vulcanià i

les emocions de la seva mare te-
rrestre. El film ha rebut crítiques
elogioses i el suport dels trek-
kies, els seguidors més incondi-
cionals. Atlàntida i Bages Cen-
tre (Manresa), Kursal (Iguala-
da) i Multicinemes Abrera.

THE INTERNATIONAL  ★★★★

Intriga. 2009, Estats Units. Dir.:
Tom Tykwer. Int.: Clive Owen
(Louis Salinger), Naomi Watts
(Eleanor Whitman). Un
agent de la Interpol i el fiscal del
districte de Manhattan porten
davant la justícia els bancs més
poderosos del món. Volen treure
a la llum milers d’assumptes i ac-
tivitats il·legals condemnables.
Els seus enemics no es detenen
davant de res i, fins i tot, arriben
a matar per continuar finançant
el terror i la guerra a qualsevol
preu. Bages Centre (Manresa)
i Multicinemes Abrera

VAMOS A LA LUNA  ★★ ★★

Animació. 2008, Bèlgica. Dir.:
Ben Stassen. Int.: Christopher
Lloyd (avi), Kelly Ripa (mare de
Nat), Nicollette Sheridan (Nadia),
Tim Curry (Yegor), Trevor Gagnon
(Nat), Philip Daniel Bolden (IQ).

Nat, una jove mosca, i els seus
dos millors amics, I.Q. i Scooter,
estan construint un coet en un
camp a prop de cap Canaveral, a
Florida, on l’Apollo 11 està pre-
parat a la seva plataforma de
llançament. Bages Centre 3D
(Manresa), Multicines Abrera

X MEN ORÍGENES: LOBEZNO
★★★

Aventures. Ciència-ficció. 2009,
EUA.  Dir.: Gavin Hood. Int.: Hugh
Jackman (Logan/Lobezno), Liev
Schreiber (Victor Creed/Dents de
sabre), Danny Huston (William
Stryker). El controvertit origen
de Lobezno ens arriba en aquest
film que s’inicia quan el perso-
natge descobreix els seus po-
ders: la facultat per regenerar les
ferides i les seves amenaçadores
urpes. Bages Centre (Manre-
sa), Multicines Abrera, Saló
Rosa (Igualada)
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Les pel·lícules

LA CARTELLERA

ÁNGELES Y DEMONIOS  ★★★★
Intriga. 2009, Regne Unit. Dir.: Michael Winterbottom. Int.: Colin Firth
(Joe), Catherine Keener (Barbara), Hope Davis (Marianne), Willa Holland
(Kelly), Perla Haney-Jardine (Mary).  Thriller. 2009, Estat Units.Dir:  Ron
Howard. Int: Tom Hanks (Robert Langdon), Ewan McGregor (Camarlen-
go), Ayelet Zurer (Dra. Vittoria Vetra), Stellan Skarsgård (comandant
Richter), Pierfrancesco Favino (inspector Ernesto Olivetti) �El profes-
sor de simbologia de Harvard Robert Langdon descobreix que la secta
secreta dels Illuminati amenaça de fer esclatar una bomba d’antimatè-
ria al Vaticà. Es tracta de l’organització clandestina més poderosa de la
història i Langdon no pot perdre ni un instant si no vol veure un grapat
de cardenals volant pels aires. Atlàntida i Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i Multicinemes Abrera.

PUÑOS DE ASFALTO  ★ ★
Drama. 2009, Estats Units. Dir: Dito Montiel. Int: Channing Tatum
(Shawn MacArthur), Terrence Howard (Harvey Boarden), Brian White
(Evan Hailey), Luis Guzmán (Martínez), Zulay Henao (Zulay Velez), Mi-
chael Rivera (Ajax), Flaco Navaja (Ray Ray), Peter Tambakis (Z) El di-
rector Dito Montiel ha confeccionat la història de dos homes que es
necessiten per assolir l’èxit. Shawn MacArthur ha decidit marxar a viu-
re a Nova York sense feina ni un duro a la butxaca. Amb grans penes,
Shawn intenta sobreviure venent roba i objectes falsificats, fins que
un dia, durant una baralla al carrer, un desconegut descobrirà en ell un
talent que desconeixia. Harvey Boarden l’introduirà en el món de la
boxa clandestina. Bages Centre (Manresa), Multicines Abrera

COSAS INSIGNIFICANTES  ★★
Drama. 2008, Mèxic, Estat espanyol. Dir: Andrea Martínez Crow-
ther. Int: Bárbara Mori (Paola), Fernando Luján (Augusto Gabrieli),
Carmelo Gómez (Iván), Lucía Jiménez (Eli), Paulina Gaitán (Esme-
ralda), Blanca Guerra (Mara), Arturo Ríos (Tomás). Esmeralda és
una adolescent amb una estranya obsessió: col·lecciona objectes
perduts, oblidats o trobats per gent que no coneix, i els guarda en
un calaix a sota del seu llit. Aquesta és la història de tres objectes
de la caixa i de la gent que hi ha darrere d’ells, tots d’alguna ma-
nera incapaços de connectar-se amb qui més estimen. Bages
Centre (Manresa)
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ESTRENES

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

BERGA
Fisioteràpia abdominopel-
viana Avui, a 2/4 de 8 del
vespre, a la biblioteca Ramon
Vinyes, xerrada sobre El sòl pel-
vià. Prevenció de les inconti-
nències, prolapses i estrenyi-
ment, amb les fisioterapeutes
M. Cervantes i M. José Molina.

MANRESA
Xina durant la República,
1911-1937. Antecedents i
paral·lelismes amb l’actuali-
tat Avui, a les 8 del vespre, a
la sala d’actes del Centre Cultu-
ral el Casino de Manresa, xerra-
da del cicle L’estat del món, a
càrrec de Carles Brasó, profes-
sor d’Estudis Orientals de la
universitat Pompeu Fabra.
Astrologia Avui, a les 5 de
la tarda, al local de l’associació
de veïns de la Sagrada Família,
xerrada de M. Àngels del Río.
Fem salut al barri: exercicis
de rehabilitació a casa
Avui, a les 4 de la tarda, a la
sala polivalent de la Font dels
Capellans, a càrrec del doctor
Pardo (CAP Sagrada Família).

SÚRIA
Fisioteràpia abdominopel-
viana Avui, a 2/4 de 9 del
vespre, Ossos forts, a càrrec de
la naturòpata Rosa Company,
del centre dietètic L’essència.

MANRESA
Cantània A partir d’avui fins
divendres, cada dia a les 9 del
vespre, a la Sala Gran del Teatre
Kursaal. Enguany, el projecte
educatiu Cantània es titula
Arion i el dofí. Per molts anys,
Cantània. Entrada: 5 euros.

MANRESA
Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes Dijous, cami-
nada popular fins al santuari de
la Salut, amb sortida a les 8 del
matí de la Ben Plantada.

MANRESA
Club de lectura Avui, a les
7 de la tarda, a la sala d’actes
del Centre Cultural el Casino,
tertúlia sobre la novel·la La lla-
dre de llibres, de Markus Zusak.

MANRESA
Espais verds? On se situen i
on en trobes a faltar
Aquesta setmana, cada dia fins
divendres, a partir de 2/4 de 7
de la tarda, a la biblioteca veï-
nal de la plaça Catalunya, acti-
vitat consistent a crear un mu-
ral on tothom qui ho vulgui pu-
gui plasmar la seva recerca dels
espais verds de la ciutat.
El parc que volem Aquesta
setmana, cada dia fins diven-
dres, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del
vespre, a la biblioteca veïnal
Cots-Guix-Pujada Roja, activitat
divulgativa per a infants desti-
nada a fer-los conèixer els dife-
rents arbres de la ciutat. 
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AGENDA

ATLÀNTIDA � 93 874 55 66 PASSEIG DE PERE III, 50

Sala 1 Ángeles y demonios 17.10-19.45-22.20 h
Sala 2 Nunca es tarde para enamorarse 18.20-20.20-22.45 h
Sala 3 Star Trek 17.30 h
Sala 3 La reina Victoria 20.00-22.35 h

BAGES CENTRE � 93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Vamos a la luna  (3D) 18.10 h
Sala 1 La sombra del poder 20.00-22.25 h
Sala 2 Cosas insignificantes 18.20-20.10-22.45 h
Sala 3 17 otra vez 18.20 h
Sala 3 Génova 20.20-22.40 h
Sala 4 X Men Orígenes: Lobezno 18.15-20.30-22.45 h
Sala 5 Star Trek 17.20-19.50-22.20 h
Sala 6 Ángeles y demonios 17.30-20.20 h
Sala 7 Ángeles y demonios 19.10-22.00 h
Sala 8 Puños de asfalto 18.20-20.30-22.40 h
Sala 9 Fuga de cerebros 18.20-20.25-22.45 h
Sala 10 X Men Orígenes: Lobezno 17.30-20.00 h
Sala 10 Sin límites 22.35 h
Sala 11 La montaña embrujada 18.10 h
Sala 11 The International 20.10-22.30 h
Sala 12 Hannah Montana 18.10-20.20-22.45 h

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

Sala 1 Ángeles y demonios 19.00-22.00 h
Sala 2 Puños de asfalto 18.30-20.45-23.00 h
Sala 3 The international 18.10-20.20-22.45 h
Sala 4 Hannah Montana 18.10-20.20-22.45 h
Sala 5 Ángeles y demonios 17.45-20.30 h
Sala 6 Vamos a la luna 18.00 h
Sala 6 Fuga de cerebros 20.00-22.30 h
Sala 7 La montaña embrujada 18.00 h
Sala 7 Star Trek 20.00-22.30 h
Sala 8 17 otra vez 18.30 h
Sala 8 X Men Orígenes: Lobezno 20.45-23.00 h

KURSAL � 93 805 32 22 CARRER DE SANT MAGÍ, 29

Sala 1 Ángeles y demonios 17.00-19.45-22.30 h
Sala 2 Hannah Montana 18.15-20.15-22.30 h
Sala 3 Star Trek 17.30-20.00-22.30 h

SALÓ ROSA � 93 805 32 22 RBLA. DE SANT ISIDRE, 4 

Sala 1 X Men Orígenes 18.00-20.15-22.30 h

REGIÓ7 NO ES FA RESPONSABLE DE LES VARIACIONS HORÀRIES QUE
FACIN LES SALES DE PROJECCIÓ SOBRE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA.
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MANRESA
ELS CINES I ELS HORARIS

Federico García Lorca
va acabar d’escriure La
casa de Bernarda Alba
el  de juny del , i
dos mesos després era
assassinat per l’exèrcit
franquista a prop del
barranc de Víznar (Gra-
nada). Entremig, l’es-
clat d’un cop d’estat i l’i-
nici d’una guerra frati-
cida que va estendre els
seus efectes nefands
durant tres anys de
mort i quatre intermi-
nables dècades de re-
pressió.

Premonició de la tra-
gèdia, l’obra presenta
l’enclaustrament an-
goixant de vuit anys de
dol a què una mare des-
pòtica sotmet les seves
cinc filles per la mort del
pare. Cinc germanes
per merèixer tancades
entre els murs de la casa
i marcides en la pe-
nombra d’unes con-
vencions socials arra-
pades a la por de l’indi-
vidu   –indefens davant
l’omnipresent poder de
la col·lectivitat– per per-
petuar la jerarquia del
patriarcat rural. Talment
la fotografia de les te-
nebres d’una Espanya
en portes de l’horror. 

Lorca no va viure per
assistir a l’estrena mun-
dial de l’obra, que es va
fer el  de març del 
al Teatro Avenida de
Buenos Aires (Argenti-
na). L’actriu catalana
Margarida Xirgu, en ter-
res sud-americanes
amb la seva company-
ia des del dia de Reis del
, va ser la primera
Bernarda Alba, i ja no va
tornar mai a la seva ter-

ra. Exi-li i censura van
impedir que la darrera
creació del literat de Fu-
ente Vaqueros  no es
pogués estrenar a l’estat
espanyol amb uns mí-
nims de professionalitat
fins al , amb Juan
Antonio Bardem en la
direcció del muntatge.

La casa de Bernarda
Alba ara planteja totes
les seves dialèctiques
–llibertat masculina i
sotmetiment femení,
desig natural i norma
social...– en la proposta
que Lluís Pasqual posa
en escena a la Sala Pe-
tita del Teatre Nacional
de Catalunya. De ben
segur que hauria tin-
gut més èxit comercial a
la gran, però la intimitat
necessària del muntat-
ge requeria proximitat.
Amb el públic a amb-
dues bandes de l’esce-
nari,  Núria Espert i
Rosa M. Sardà prota-
gonitzen un duel de ti-
tans en què la primera
desplega la seva llegen-
da de gran figura del
teatre europeu i la se-
gona no mereix sinó un
aplaudiment infinit per
una superlativa de-
mostració de facultats.
No és en va que el pú-
blic desitja que amb-
dues restin soles a l’es-
cenari un cop closa la
funció per posar-se
dempeus i mostrar un
fervor futbolístic cap a
dues actrius que capi-
talitzen gairebé en ex-
clusiva la màgia de la
funció. Gairebé, perquè
les joves Almudena
Lomba (Adela) i Rebe-
ca Valls (Martirio) exe-
cuten amb solvència les
difícils interpretacions
de les dues germanes a
les quals el pit crema de
passió per un home que
s’ha de casar amb la
gran de totes, Angus-
tias (Rosa Vila), i que,
com a l’allargassada
ombra de la por, no cal
veure-li la cara per en-
devinar-ne els efectes
letals.

La nua carnalitat
de la tragèdia
La casa de Bernarda
Alba, fins al 28 de
juny a la Sala Petita
del Teatre Nacional

Teatre

Toni Mata i Riu

Rosa Maria Sardà i Núria Espert, protagonistes
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