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CULTURES
AVUI ALS ESCENARIS
IMATGE PROMOCIONAL

«Aquellos días azules»,
o els llocs comuns que
evoquen la infantesa
IMATGE PROMOCIONAL

Nico Roig
mostra el seu
segon treball
EL CONCERT

Per reservar taula: voila@voila.cat

 El muntatge, estrenat al
Grec, descarta la versió
catalana, que tenia nom
propi, l’actriu Rosa Novell

REDACCIÓ | MANRESA

AGÈNCIES | BARCELONA

Nico Roig (Os Meus Shorts)
portarà aquesta nit al Voilà! de
Manresa les cançons que formen part del seu segon disc
com a cantautor Les Dones Macabres (Amniòtic Records, 2013),
un treball amb lletres més iròniques que va incorporar el so
característic dels Cristalls Baschet, tocats per Martí Ruiz i
Jordi Casadevall, i que va tenir la
col·laboració de Laurent Blondiau a la trompeta, Raül Fernandez Refree a les guitarres i teclats i Pau Vallvé a la bateria.

Agustí Villaronga es va estrenar
en la direcció teatral en el darrer
Grec amb El Testamento de María,
un text de l’irlandès Colm Tóibín
que ara porta al Teatre Lliure (des
d’avui i ﬁns al 22 de març). Blanca
Portillo protagonitza «una dona de
carn i ossos, que té la seva pròpia
versió de la història». Maria és
una camperola a qui han pres l’únic ﬁll per una decisió divina que
no comprèn. El text ofereix un
monòleg teatral amb una Maria
pagana que passa els seus últims
dies a Efes, turmentada per l’odi
que ha gestat contra Jesús i vigilada pels deixebles del seu ﬁll. Per a
Portillo, és un «viatge a les profunditats» d’una dona encara «més
universal» que la mateixa Verge
Maria, amb qui els espectadors poden «empatitzar». Després de recórrer diversos escenaris espanyols, el muntatge de Villaronga ha
tornat a Barcelona en la seva versió en castellà, ja que el projecte de
traduir-la al català va morir al costat de l’actriu que havia de donarli vida: Rosa Novell.

 INTÈRPRET: Nico Roig.  LLOC: Cafè-

teatre Voilà!. Cós, 74. Manresa.
 DIA I HORA: avui, a les 22 h.
 PREU: 8 euros. Venda a taquilles.

Marc Artigau signa aquesta obra que avui es pot veure a Manresa
L’ESPECTACLE

 TÍTOL: «Aquellos días azules»
 DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: Marc Artigau.
 INTÈRPRETS: Robert González, Jordi

Llovet i Joan Solé. LLOC: Sala Petita
del Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa.  DIA I HORA: avui, a les 21 h.
 PREU: de 15 a 18 h euros. Venda a
taquilles i per internet
(www.kursaal.cat)
REDACCIÓ | MANRESA

Aquellos días azules, del jove
dramaturg Marc Artigau (Barcelona, 1984), es va estrenar la primavera passada en coproducció
amb el Círcol Maldà. Una obra
molt aplaudida per públic i crítica, que la tardor passada ja es va
poder veure al Teatre de l’Aurora
d’Igualada, que avui arriba a la
Sala Petita del Kursaal i que tornarà a fer temporada al Círcol
Maldà a l’abril. L’últim vers que es

va trobar a la butxaca d’Antonio
Machado és el culpable d’un títol
que vol evocar aquells llocs comuns de la infantesa de diferents
generacions, com serien els estius, el primer petó o la bicicleta.
Amb estructura de cabaret, el
muntatge s’uneix a través de 25 escenes on Robert González, Jordi
Llovet i Joan Solé canten i reciten
(qui no recorda el poema de Nadal dalt de la cadira?) per fer avançar una obra de teatre amb humor
(a voltes tendre, a voltes dur) que
dibuixa mil i un records d’una
infància que no vol mitiﬁcat. La
poesia té molt de pes a través de
referents literaris i populars com
Joan Alcover, Josep Maria de Sagarra, Massagran, Astèrix...
I per cert, el vers de Machado
deia així: «Estos días azules y este
sol de la infancia».

Agustí Villaronga
i Blanca Portillo
porten al Lliure
«El testamento
de María»

IMATGE PROMOCIONAL

El flautista Albert G. Galbany

Flauta i poesia
per al cicle
Espai Ànima
EL CONCERT

 INTÈRPRETS: Albert G. Galbany i Anna
Fernández.  LLOC: Sala Gòtica de

l’Hospital de Sant Andreu. Remei de
Dalt, 1-3. Manresa.
 DIA I HORA: avui, a les 20 h.
 PREU: segons cadascú.

REDACCIÓ | MANRESA

Nico Roig actua avui al Voilà!

La sala gòtica de l’hospital de
Sant Andreu de Manresa acollirà
avui dins el cicle Espai Ànima, una
proposta musicopoètica a càrrec
del ﬂautista Albert G. Galbany, especialitzat en música clàssica de
l’Índia, i la terapeuta Anna Fernández, d’Annamasté. A partir
d’un recull de textos i poesia es donarà peu a la música i a la veu del
bansuri. El preu del concert el
posa cadascú després d’escoltar la
proposta i sol ser, generalment,
d’entre 5 i 10 euros.

Breus
MÚSICA

Josep Pons: «‘Siegfried’ mostra Tradicionàrius i l’Auditori
un món en descomposició que revisen avui «Lo poder del
pot recordar ‘Blade Runner’» cant», un disc de referència
AGÈNCIES | BARCELONA

Siegfried, la tercera part de la tetralogia L’anell del Nibelung arriba
al Liceu en una producció de l'Òpera de Colònia. L'òpera disposarà dels millors intèrprets de Bayreuth, encapçalats per Lance Ryan
com a Siegfried, Iréne Théorin en
el paper de Brünnhilde i PeterBronder i Albert Dohmen, entre
d'altres. El mestre puig-reigenc
Josep Pons, director musical del Liceu, reivindicava ahir l’actualitat de
l’òpera, que planteja un món de
«degradació i espais «contaminats» similars als que els espectadors ja van poder veure a L’or del
Rin i La Valquíria, propera a un
univers «que podria recordar Blade Runner» o als diàlegs del cinema d’Ingmar Bergman. L’òpera

s’ha representat al Liceu 102 vegades, l’última l’any 2004. Pons es
va tornar a mostrar fascinat pel
músic i pel fet que en ple segle XIX,
quan els arguments de les òperes
eren complaents amb el poder i
amb el mateix públic, que «no
volia sacsejades, ell col·locava a
l’escenari un incest i colava, potser
perquè el situava en l’àmbit dels
déus, com ja van fer els antics
grecs». Per al director, Wagner
buscava «parlar de tots nosaltres,
sense perdre el temps».
Aquesta producció de l'Òpera
de Colònia, un drama musical en
tres actes, es podrà veure en set
funcions, els dies 11, 13, 15, 17, 19,
21 i 23 de març, amb una durada
aproximada de cinc hores i amb
dos repartiments diferents.

ACN | BARCELONA

Tradicionàrius i l’Auditori celebren avui (Sala Oriol Martorell, 21
h) els 35 anys de Lo poder del
cant, un disc que acabaria sent una
obra de referència per a la música
folk catalana. Eduard Iniesta revisarà l'obra amb un grup de joves
del folk actual que l’acompanyaran
per rememorar el repertori de l’àlbum publicat el 1979.
El sallentí Jordi Fàbregas (director del Tradicionàrius), Xavier
Batllés, Pep Cabré i l’Harmònica
Brava van publicar fa 35 anys un
disc transgressor i innovador. Van
reunir els atributs principals del
folk, l’ona laietana i la música antiga i van donar lloc a un repertori mai vist que seria el punt inicial
de l’anomenat tradipop. «Era un

disc molt vital, prescindia dels
prejudicis que havia impregnat la
música popular d'aquell moment»,
explicava ahir Iniesta.
«He volgut ser molt respectuós
amb una obra ben feta i alhora recuperar aquell esperit amb l’objectiu de fer-ne un traspàs generacional», subratllava el director
musical, que el va escoltar per
primer cop quan tenia 10 anys i
que es va convertir en el seu disc
de capçalera. Iniesta valorava l’atreviment de Fàbregas, per «apostar per un disc que en el seu moment va ser criticat per la seva qualitat transgressora». Per a Fàbregas,
amb la revisió del disc es recupera l’esperit d'aquella època i es
reconeix «la feina de la gent que es
dedica a aquesta música».

Sopa de Cabra reactiva
les seves xarxes socials
ACN | BARCELONA

Els seguidor de la banda Sopa de
Cabra ja poden marcar-se amb
vermell el 28 de març a les seves
agendes. El grup ha reactivat la
seva activitat a les xarxes socials
sense especiﬁcar, però, que passarà
el dia 28. El grup ja va anunciar el
novembre que volia tornar a gravar noves cançons per celebrar els
30 anys del grup. La previsió és que
els gironins tornin a l’estudi aquest
estiu i que l’àlbum surti el 2016, coincidint amb l’efemèride.
CINEMA

Els Oscar podrien tornar a
5 nominacions a millor film
EFE | LOS ANGELES

L’Acadèmia de Hollywood valora la possibilitat de modiﬁcar la categoria de millor pel·lícula dels
Oscar per tornar a tenir cinc ﬁlms
nominats i no un màxim de deu,
com passa des del 2009.
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LA CARTELLERA

AGENDA
Música
MANRESA
Espai Ànima  Avui, a les 20
h, a la sala gòtica de l’hospital
de Sant Andreu. Concert del
flautista Albert G. Galvany, especialitzat en la música clàssica de l’Índia. Acompanyat de la
terapeuta Anna Fernánez,
d’Annamasté. El preu de l’entrada el posa cadascú, 5 o 10
euros habitualment.
Nico Roig  Avui, a les 22 h,
al Voilà!, concert del cantautor.
Entrades: 8 euros.

Escena
MANRESA
«Aquellos días azules» 
Avui, a les 21 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Espectacle sobre la infància amb dramatúrgia i direcció de Marc Artigau. Entrades: 18 euros (15
euros amb descomptes). A la
venda a taquilles, al 93 872 36
36 i a www.kursaal.cat.

Cinema
IGUALADA
«La maleta de Marta» 
Avui, a les 20 h, a l’Ateneu
Igualadí. Projecció dins del cicle
Pantalla Oberta. L’obra de Günter Schwaiger és una reflexió
sobre la violència de gènere.
La proposta és en col·laboració
amb Amnistia Internacional
amb motiu del 8 de març.
MANRESA
«The good son»  Avui, a
les 20 h, a l’Espai Plana de
l’Om. Projecció del cicle El Documental del Mes. Gratuït.

★★★★★ OBRA MESTRA ★★★★ MOLT BONA ★★★ BONA ★★ INTERESSANT ★ REGULAR ● DOLENTA
blioteca. Sessió: Ball robat, de
Joan Oliver. A càrrec de Francesc Canellas.

Dona
CASTELLBELL I EL VILAR
Dia Internacional de les Dones  Avui, a les 18.30 h, a la
biblioteca Maria Malla, xerrada
sobre El plaer de la lectura eròtica, a càrrec d’Elena Serrano,
d’EroticDisseny.
ESPARREGUERA
Dones apassionades  Avui,
a les 17.30 h, a Can Pasqual.
Acte institucional del Dia de
les Dones amb els centres de
secundària i l’Escola Municipal
de Música i Dansa.
MANRESA
Dia Internacional de les Dones  Avui i divendres, a les
11 i a les 15.15 h, al col·legi
Mare de Déu del Pilar. Projecció
de pel·lícula i col·loqui. Organització: Associació de Veïns Cots,
Guix i Pujada Roja. Avui, a les
18 h, a l’Espai Roig del Bages
(Mel, 8), xerrada: 8 de març, reivindiquem la història de les dones, a càrrec de Montserrat Badia, membre del grup de Dones
Solidàries del Bages.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Setmana de la Dona  Avui,
de 16 a 18 h, a l’espai de Tèxtil
Montserrat. Taller de bricolatge
domèstic per a dones, a càrrec
de la brigada municipal.
SÚRIA
Dia Internacional de la Dona
 Avui, a les 16 h, al saló de
sessions de la Casa de la Vila.
Xerrada: L’osteoporosi, a càrrec
de l’especialista Lluís Torruella.

Xerrades
Trobades
CASSERRES
21a Concentració internacional de vehicles militars
d’època i Land Rovers clàssics  Avui, a les 10 h, concentració a l’hotal l’Oereneta. A
les 11 h, inici de la primera etapa: 80 km. A les 14 h, dinar. A
les 16 h, segona etapa fins a
Avià (40 km). A les 18 h, final
d’etapa. A les 21 h, sopar.

Lletres
IGUALADA
«Peguera, l’ànima d’un poble» i «Fil i carbó»  Avui, a
les 19 h, a la Biblioteca Central.
Doble presentació literària de
Ramon Soler Riba.
MANRESA
Lectura en veu alta  Avui,
d’11 a 12 h, a la biblioteca de
l’Ateneu Les Bases.
«La Transició franquista. Un
exercici d’apropiació de la
memòria»  Avui, a les 20 h,
al local VeiGé Coolinari (Sobrerroca, 38). Presentació del llibre de Marta Rovira-Martínez.
Després, sopar-col·loqui. Reserves: joan.badiap@gmail.com.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Club de lectura de teatre 
Avui, de 19.30 a 2 h, a la bi-

ARTÉS
Xerrada sobre la ILP d’Educació  Avui, a les 20 h, a la
sala d’actes de Cal Sitjes. A càrrec de Rosa Cañadell, membre
de la comissió promotora de la
ILP d’Educació i exportaveu del
sindicat USTEC-STEs.
IGUALADA
«La pràctica tradicional del
Feng Shui»  Avui, a les
19.30 h, a l’Ateneu Igualadí.
Dins del cicle Parlem i Fem, a
càrrec d’Imma Vila, terapeuta i
mestra de Reiki.
MANRESA
«Raons i passions en l’amor
romàntic»  Avui, a les 20 h,
a la sala d’actes del Casino.
Dins del cicle Pessics de Saviesa, a càrrec de José Díez, professor de filosofia de la Universitat de Barcelona.

Gastronomia
NAVARCLES
8è Curs de Cuina Monacal 
Avui, a les 20 h, al restaurant
Patoi. També el dijous 12 de
març, al restaurant Agustí.
Cada sessió inclou la preparació i degustació de plats de cuina monacal, beguda i receptes.
Inscripcions: a l’ajuntament o
als restaurants. Preu de cada
sessió: 15 euros.

PALÀ DE TORROELLA
4a edició del Maridatge 
Avui, a les 20.30 h, al teatre
municipal. Selecció de sis vins
novells a càrrec de l’enòleg
Joan Soler sumada a les propostes gastronòmiques del xef
David García, del restaurant
TO(+). Ja s’han venut les 200
invitacions posades a la venda.
SOLSONA
Taller: «Aplicacions de la tòfona negra a la cuina» 
Avui, de 18 a 19.30 h, a la sala
Francesca de Llobera del Consell Comarcal. En el marc de la
Fira del Trumfo i la Tòfona, a
càrrec de Roger Vilaginés, del
restaurant Mare de la Font. Inscripcions: 973 48 20 03 i coordinacio@firadesolsona.com.
Preu: 5 euros.

ELS CINES I ELS HORARIS

LES ESTRENES DE LA SETMANA

MANRESA
BAGES CENTRE

쎰 93 873 15 32  CAMÍ DELS TRULLOLS

17.00-19.40-22.20 h
Sala 1 El francotirador
18.20 h
Sala 2 El libro de la vida
Sala 2 Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? 20.20-22.40 h
Sala 3 La mujer de negro 2
18.25-20.25-22.45 h
18.20-20.30-22.40 h
Sala 4 Ex Machina
17.50-20.10-22.30 h
Sala 5 Samba (en català)
19.00-21.45 h
Sala 6 50 sombras de Grey
17.15-19.45-22.15 h
Sala 7 Kingsman: servicio secreto
18.15 h
Sala 8 El francotirador
Sala 8 Kingsman: servicio secreto
21.00 h
Sala 9 Bob Esponja (en castellà)
18.10 h
20.00-22.15 h
Sala 9 El destino de Júpiter
18.15 h
Sala 10 Annie
20.20 h
Sala 10 La isla mínima
22.30 h
Sala 10 La teoría del todo
Sala 11 Into the woods
17.30 h
Sala 11 Birdman
19.50-22.20 h
Sala 12 50 sombras de Grey
17.30-20.00-22.30 h

Fotografia
ABRERA
MANRESA
Taller: «Pràctiques d’il·luminació amb model»  Avui, a
les 21.30 h, al local de Foto
Art. A càrrec de Toni Galera.

Astronomia
MANRESA
Curset d’iniciació a l’astronomia  Avui, a les 19.30 h, a
la sala de reunions del Casino.
Curs El firmament en moviment. Les constel·lacions, mapes estel·lars i com orientar-se
en el cel, a càrrec de l’Agrupació Astronòmica de Manresa.

MULTICINES ABRERA 쎰 93 770 70 12  C/ HOSTAL DEL PI, 4-6
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 8

Kingsman: servicio secreto
La mujer de negro 2
The imitation game
Birdman
50 sombras de Grey
El francotirador
El Gran Hotel Budapest
Boyhood
La teoría del todo
La isla mínima
El destino de Júpiter
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Les pel·lícules
Jocs
MANRESA
Nits de joc  Avui, a les
21.30 h, al Cafè del Taller (Sobrerroca, 14). A càrrec del CAE.

Solidaritat
BERGA
Donació de sang i recollida
de plasma  Avui, de 16 a 20
h, al centre cívic.
CALLÚS
Donació de sang  Avui, de
15 a 19 h, a l’escola Joventut,
dins del projecte APS.
SÚRIA
Jornada de donacions d’aliments  Avui, de 10 a 12 h, al
magatzem ubicat a l’antic Centre de Salut (Ernest Solvay, 9).
Organització: Aliments Súria.

Muntanya
GIRONELLA
Cicle Muntanya.cat  Avui, a
les 21 h, al Local del blat. Projecció de Marc Sabata: Escalades arreu del món.

Caminades
MANRESA
Associació de Veïns de Valldaura  Divendres, a les 8.30
h, sortida des de la plaça Vuit
de Març per fer un recorregut
sorpresa.

18.30-21.00 h
17.30-19.30-21.30 h
18.50 h
21.20 h
17.45-20.15 h
18.20-21.10 h
18.10 h
20.30 h
18.20-21.10 h
17.30-19.30 h
21.30 h

ANNIE ★★
Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica, musical. 118 min.
Direcció: Will Glucck. Intèrprets:
Jamie Foxx (Will Stacks),
Quvenzhané Wallis (Annie), Rose
Byrne (Grace), Cameron Díaz
(Hannigan).  Annie és una
nena que s’ha criat en un orfenat
i ha patit l’odi de la senyoreta
Hannigan, fins que arriba el dia
que el milionari Will Stacks
decideix adoptar-la. Bages
Centre (Manresa).
BOB ESPONJA: UN HEROE
FUERA DEL AGUA ★★
Estats Units, 2015. Animació,
aventures. 92 min. Direcció: Paul
Tibbitt. Intèrprets: Antonio
Banderas i Slash.  Bob Esponja
i els seus amics, Patrici,
Calamard, Eugeni Cranc i Sorreta,
arriben al món real per trobar
una recepta que li ha robat el
pirata Alameda Jack. Bages
Centre (Manresa).
BIRDMAN ★★★
Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica. 119 min. Direcció:
Alejandro González Iñárritu.
Intèrprets: Michael Keaton
(Riggan), Emma Stone (Sam),
Zach Galifianakis (Jake), Edward
Norton (Mike). Riggan és un
actor que es va fer popular als
90 interpretant un personatge
de còmic amb aparença d’home
ocell. Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.
BOYHOOD ★★★★★
Estats Units, 2014. Drama. 164
min. Direcció i guió: Richard
Linklater. Intèrprets: Patricia
Arquette (Olivia), Ellar Coltrane
(Mason), Lorelei Linklater
(Samantha) i Ethan Hawke

(pare).  Un nen, Mason, esdevé
adult i el seu entorn evoluciona
de manera paral·lela. Un
fragment de la vida retratat amb
paciència, talent i una saviesa
extraordinària, tant des d’un
punt de vista tècnic com humà.
Multicines Abrera.
CINCUENTA SOMBRAS DE
GREY ★★
Estats Units, 2015. Drama
romàntic. 125 min. Direcció: Sam
Taylor-Johnson. Intèrprets. Jamie
Dornan (Christian Grey), Dakota
Johnson (Anastasia Steele), Luke
Grimes (Elliot Grey).  L’estudiant de literatura Anastasia
Steele s’encarrega d’entrevistar
l’enigmàtic home de negocis
Christian Grey. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.
DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ TE
HEMOS HECHO? ★★★
França, 2014. Comèdia. 97 min.
Direcció: Philippe de Chauveron.
Intèrprets: Christian Clavier
(Claude Verneuil), Chantal Lauby
(Marie Verneuil), Ary Abittan
(David Benichou).  Un
matrimoni conservador desitja
que les seves quatre filles trobin
un marit catòlic. Però les tres
primeres es casen amb un
musulmà, un jueu i un xinès.
Bages Centre (Manresa).
EL DESTINO DE JÚPITER ★★★
Estats Units, 2015. Ciènciaficció. 127 min. Direcció: Andy
Wachowski i Lana Wachowski.
Intèrprets: Channing Tatum
(Caine), Mila Kunis (Júpiter Jones),
Eddie Redmayne (Balem), Sean
Bean (Stinger). Júpiter Jones és
una dona de la neteja que
sobreviu com pot fins al dia que
un misteriós personatge, Caine, li
explica que ella és una dona
genèticament avançada i l’única
persona que pot posar fi a la
dictadura de la Reina de

KINGSMAN: SERVICIO SECRETO ★★★
Estats Units i Regne Unit, 2014. Acció, espionatge. 129 min.
Direcció: Matthew Vaughn. Guió: Matthew Vaughn i Jane
Goldman, basat en la novel·la gràfica de Mark Millar i Dave
Gibbons. Intèrprets: Colin Firth (Harry Hart / Galahad), Samuel L.
Jackson (Richmond Valentine), Taron Egerton (Gary 'Eggsy'
Unwin), Michael Caine (Arthur).  Una agència secreta d’espies
vetlla per boicotejar les més sofisticades conspiracions
terroristes. Però la darrera amenaça necessita solucions
diferents. És per això que un dels agents més prestigiosos, Harry
Hart, decideix reclutar Gary, un adolescent conflictiu. Bages
Centre (Manresa) i Multicines Abrera.
EX MACHINA ★★
Regne Unit, 2015. Ciència-ficció, thriller. 107 min. Direcció i guió:
Alex Garland. Intèrprets: Oscar Isaac (Nathan), Domhnall Gleeson
(Caleb), Alicia Vikander (Ava), Corey Johnson (Helicopter Pilot),
Evie Wray (secretària).  En un futur proper, un noi de 24 anys
anomenat Caleb guanya una competició a l’empresa d’Internet
on treballa. El premi consisteix a passar una setmana en un
idíl·lic i luxós recés de muntanya. Bages Centre (Manresa).
SAMBA ★★
França, 2014. Comèdia. 115 min. Direcció i guió: Eric Toledano i
Olivier Nakache. Intèrprets: Omar Sy (Samba), Charlotte
Gainsbourg (Alice), Tahar Rahim (Wilson), Izïa Higelin (Manu),
Hélène Vincent (Marcelle).  Una picada d’ullet del destí farà
que es coneguin un senegalès, que fa deu anys que viu a França
sense papers, i l’Alice, que, tot i gaudir d’una feina molt ben
remunerada, travessa un complicat moment personal. Bages
Centre (Manresa).
LA MUJER DE NEGRO 2: EL ÁNGEL DE LA MUERTE ★
Regne Unit, 2015. Terror. 98 min. Direcció: Tom Harper.
Intèrprets: Phoebe Fox (Eve), Jeremy Irvine (Harry), Helen
McCrory (Jean), Ned Dennehy (Jacob).  Durant la Segona Guerra
Mundial a Londres, un grup de nens és evacuat a una vella i
aïllada finca amb la seva professora Eve, però els petits
comencen a comportar-se d’una manera estranya. Bages
Centre (Manresa) i Multicines Abrera.
l’Univers. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.
EL FRANCOTIRADOR ★★★
Estats Units, 2014. Drama bèl.lic.
134 min. Direcció: Clint
Eastwood. Intèrprets: Bradley
Cooper (Chris Kyle), Sienna Miller
(Taya Kyle), Jake McDorman
(Biggles), Luke Grimes (Marc
Lee).  Chris Kyle va arribar a
abatre més de 150 objectius
durant les seves missions com a
franctirador de la marina. Li va
causar un desgast emocional i
familiar. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
★★★★
EUA, 2014. Comèdia. 100 min.
Direcció: Wes Anderson.
Intèrprets: Ralph Fiennes (M.
Gustave), F. Murray Abraham (Mr.
Moustafa), Mathieu Amalric
(Serge X.).  Zero, el lobby boy
del Gran Hotel Budapest, viu
amb un gran secret sobre el seu
passat mentre comparteix el seu
cor entre la seva estimada, la
innocent Agatha, i la vocacional
devoció que sent pel seu
superior, Monsieur Gustav.
Multicines Abrera.
EL LIBRO DE LA VIDA ★★
Estats Units, 2014. Animació. 95
min. Direcció: Jorge R. Gutiérrez.
Guió: Jorge R. Gutiérrez i Douglas
Langdale. Manolo és un jove
que viu dividit entre satisfer les
expectatives de la seva família o
bé seguir el dictat del seu cor i
intentar complir els seus somnis.
Quan coneix Maria, tot canvia.
Bages Centre (Manresa).
INTO THE WOODS ★★★
Estats Units, 2014. Fantàstica.
124 min. Direcció: Rob Marshall.
Intèrprets: Anna Kendrick
(Ventafocs), Chris Pine (príncep
de la Ventafocs), Johnny Depp

(llop), Emily Blunt (esposa del
forner), Meryl Streep (bruixa).
Història coral que encreua
diversos personatges sorgits
dels contes creats pels germans
Grimm i en què una bruixa
esdevé fil conductor del relat.
Bages Centre (Manresa).
LA ISLA MÍNIMA ★★★
Espanya, 2014. Thriller. 104
minuts. Direcció: Alberto
Rodríguez. Intèrprets: Antonio de
la Torre, Raúl Arévalo, Javier
Gutiérrez, Nerea Barros. Dos
policies d’homicidis de Madrid
inicien una investigació, l’any
1980, en una tancada
comunitat, per tal de descobrir
l’assassí de dues adolescents.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.
LA TEORÍA DEL TODO ★★★
Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica. 119 min. Direcció:
James Marsh. Intèrprets: Eddie
Redmayne (Stephen Hawking),
Felicity Jones (Jane Hawking),
Harry Lloyd (Brian), Emily
Watson (Isobel Hawking). El
film narra com es van conèixer
Jane Wilde i Stephen Hawking i
l’auge i la caiguda de la relació,
mentre el físic assolia
reconeixement. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera.
THE IMITATION GAME
★★★
Regne Unit i Estats Units, 2014.
Biopic, drama. 115 min. Direcció:
Morten Tyldum. Intèrprets:
Benedict Cumberbatch (Alan
Turing), Keira Knightley (Joan
Clarke), Matthew Goode (Hugh
Alexander). L’analista i heroi
de guerra Alan Turing va ser
arrestat l’any 1952 per
homosexual. Els oficials que el
van detenir no sabien que
incriminaven el pioner de la
informàtica. Multicines Abrera.

