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la guia d’oci per  
al cap de setmana✤d’Entrada

CoberturaEscena

ALTRES PROPOSTES

PEMI ROVIROSA 

uAvui, a les 20 h. Pemi Rovirosa 
presentarà al Voilà! de Manresa el 
seu primer disc en solitari, Vida 
(RGB). Conegut per ser guitarrista de 
Lax’n’Busto, s’acompanya pels Els 
invictes, una banda de vuit músics. El 
nou disc, que alterna el català i el 
castellà, compta amb les lletres de 
Javier Gil i està marcat per la 
«llibertat» i la «frescor». Voilà! Cafè-

teatre (Manresa). 12 euros. 

entradium.com 

GEMMA SÁNCHEZ/ACN THE PARRA QUARTET 

uDissabte, a les 19 h. Civitas Cultura 
ofereix activitat cultural cada dissab-
te al monestir de Sant Llorenç. A-
quest cop actuarà una formació 
cambrística nascuda a l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya i forma-
da per Eduard Torné, violí, Celia 
Molina, violí, Laura del Pozo, viola, i 
Pau Valls, violoncel. Interpretaran o-
bres de Saint Saens i Dvorák. Mones-

tir de Sant Llorenç (Guardiola).  

7 euros. www.civitascultura.org 

IMATGE RPOMOCIONAL

■ Diu Bruno Oro que hi ha tea-
tres, com el Kursaal de Manresa, 
on els actors estan a gust: «Saps 
que el públic vol veure teatre i 
això fins i tot et fa actuar millor». 
Amb Cobertura, ell i Clara Segu-
ra ho demostraran amb una ma-
rató de quatre funcions, dissabte 
i diumenge, amb totes les entra-
des exhaurides. L’obra, que torna-
va a unir a escena a dos vells 
amics que es van conèixer l’any 
2000 amb El alcalde de Zalamea, 
hauria d’haver-se representat a 
Manresa l’abril de 2020.  La pan-
dèmia, malgrat l’angoixa inicial, 
apuntava ahir Oro, i els sis mesos 
que van passar sense escenari, els 
ha estat relativament benigna i 
Cobertura ha pogut fer 150 funci-
ons, entre la temporada a Barce-
lona i la gira. I així fins al 30 de 
maig. «Ha estat un miracle en un 
any de pandèmia», assegurava 
l’artista. 

Segura i Oro, la parella de Vi-
nagre -la sèrie de TV3 més vista a 
les xarxes- són un tàndem perfec-
te. Davant i darrere l’escenari. Ell, 
amb l’escriptura de l’obra amb 
Alejo Levis i ella, en el seu debut 
en la direcció. Tots dos amb un 
muntatge hilarant que denota les 
ganes que tenien de tornar a fer 
comèdia junts. «Ens fan riure les 
mateixes coses. De fet, quan ens 
vam conèixer vam tenir un atac 
de riure», recorda. Una «compli-
citat» com la que poden tenir els 
«germans, que amb una mirada 
s’entenen. Hi ha molta química i 
això ho rep el públic». El polifacè-

tic Oro -que treballa en la seva se-
gona novel·la-, remarca, a més, 
«la gran actriu còmica que és la 
Clara, tot i que sigui més conegu-
da per la seva vessant dramàtica». 

Tenim ganes de riure?. «Sí, 
més que mai. Ara el riure es paga 
doble». Per a l’actor, Cobertura 
funciona com a «teràpia i el pú-
blic surt de l’obra molt agraït». 
Una «catarsi» per a ells també.  
Sobretot quan va tornar a enge-
gar la roda de representacions: 
«Ho vivíem amb molta emoció. 
Quan sonava la música de l’inici 
de l’obra jo tenia la pell de galli-

na». En el muntatge, ell és Guiller-
mo Peñalvar, un director de cine-
ma en declivi a qui homenatgen 
per la pel·lícula que, deu anys en-
rere, el va dur a la fama i li va fer 
guanyar un Oscar. Segura és Ro-
xana, la seva parella, una actriu  
convertida ara una icona feminis-
ta a les xarxes socials.  La projec-
ció de la pel·lícula podria ajudar 
la seva malmesa relació.  Però un 
imprevist tecnològic mundial, 
«equiparable a la pandèmia», diu 
Oro, ho podria fer trontollar.    

Relaciones de parella, rols de 
poder, el paper de la tecnologia 
en les nostres vides... Tot, des la 
comèdia i a través de la transmu-
tació de Segura i Oro en una quin-
zena de personatges cadascun. 
Alguns recuperats de Vinagre:  
«Es tractava de trobar l’equilibri», 
d’acoblar els nous personatges i 
els qui formen part de l’imagina-
ri d’una generació que els ha 
conegut... a la xarxa. La preten-
sió?. «Criticar moltes de les coses 
que ens estan passant i riure’ns de 
nosaltres mateixos, d’una socie-
tat global,  ferotge i accelerada».  

Amb una gran pantalla en la 
posada en escena, el públic assis-
teix a la reestrena del film en un 
homenatge al cinema «artesa-
nal». «Parla del nostre ofici a tra-
vés del teatre, quan el cinema era 
molt més teatral que ara». Un elo-
gi a la vida lenta, al cinema pau-
sat (el títol de la pel·lícula de 
Peñalvar ja ho diu tot: Quiero na-
dar en tus ojos) en contraposició 
al canvi que ha provocat la tecno-
logia en la nostra manera de rela-
cionar-nos: «parlem i ens escol-
tem menys. No se quins seran els 
efectes per a la generació que ja 
s’ha criat amb un mòbil a les 
mans. Espero que no tots siguin 
nocius», riu.  

«Més que mai, el riure es paga doble»
u Bruno Oro parla d’una comèdia que protagonitza amb Clara Segura i que arriba el cap de 
setmana a Manresa amb les entrades exhaurides de les quatre funcions programades 

L’OBRA

SUSANA PAZ. MANRESA

uLloc:  Teatre Kursaal de Manresa uDia i 
hora: dissabte, 17 i 20 h; diumenge, 12 i 18 h. 
uEntrades: exhaurides (50 % de la capacitat) 

Cobertura

EN CURT

Actuar amb la Clara 

Segura és... riure i jugar. 
Quantes vegades mira el 

mòbil? 

Al dia?. Moltes!. Per feina ho 
he de fer perquè em contro-
lo jo mateix les meves xar-
xes socials. 
I l’angoixa? 

Ja no. Puc sortir de casa 
sense el mòbil. 
Quina és la darrera pel·lí-

cula que ha vist al cine? 

Va ser abans de la pandè-
mia... No la recordo. 
El millor de quedar-se sen-

se cobertura? 

Tornar a esperar, a escoltar, 
a observar la vida, quedar-
nos penjats amb un pensa-
ment, una cançó, un llibre.... 
I el pitjor? 

Tenir l’angoixa de quedar-se 
sense cobertura.
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Regió7 

MÉS ESTRENES

EARWIG Y LA BRUJA 

uJapó, 2020. Animació. 82 
minuts. Direcció: Goro Miyazaki. 

Guió: Hayao Miyazaki. Novel·la: 

Diana Wynne Jones. Pantalles: 
Bages Centre (Manresa) Yelmo 

(Abrera). uSinopsi: No a tots els 

orfes els agrada viure a St. 

Mörwald’s, però Earwig l’adora. 

Té tot el que necessita per ser 

una noia feliç des del primer dia 

que es van obrir per a ella les 

portes del centre. No obstant 

això, tot canvia el dia que Bella 

Yaga i la Mandràgora visiten St. 

Mörwald’s disfressats de pares 

adoptius. -Redacció

CHAOS WALKING 

uEstats Units, 2021. Ciència-
ficció. 109 minuts. Direcció: Doug 

Liman. Guió: Charlie Kaufman.  

Novel·la: Patrick Ness. Intèrprets: 
Tom Holland (Todd Hewitt), Daisy 

Ridley (Viola Eade), Demian Bichir 

(Ben), David Oyelowo (Aaron), Kurt 

Sutter (Cillian). Pantalles: Bages 

Centre (Manresa), Yelmo (Abrera) 

uSinopsi: Todd és un jove que ha 

crescut pensant que Masilla va ser 

la responsable d’alliberar un 

germen que va assassinar totes les 

dones mentre els homes eren 

contagiats pel Soroll.- ACN

YALDA, LA NOCHE DEL 
PERDÓN 

uIran, 2019. Drama. 89 minuts. 
Direcció i guió: Massoud Bakhshi. 

Intèrprets: Behnaz Jafari (Mona), 

Babak Karimi (Ayat), Fereshteh 

Sadre Orafaee (la mare),Sadaf 

Asgari, Zakieh Behbahani. 

Pantalles: Bages Centre (Manresa). 

uSinopsi: la jove Maryam mata de 

forma accidental el seu marit 

Naser, de 65 anys. Ella sap que 

l’única forma que la puguin 

absoldre és amb el perdó de la 

família, concretament de la filla 

del seu marit. -Redacció

POLICE 

uFrança, 2020. Drama policíac. 
98 minuts. Direcció: Anne 

Fontaine. Guió: Claire Barré, Anne 

Fontaine. Llibre: Hugo Boris 

Intèrprets: Omar Sy (Aristide), 

Virginie Efira (Virginie), Grégory 

Gadebois (Erik), Payman Maadi 

(Tohirov), Elisa Lasowski (Sonia). 

Pantalles: Bages Centre (Manresa) 

uSinopsi: El popular actor francès 

Omar Sy protagonitza amb Virginie 

Efira i Grégory Gadebois aquest 

film d’Anne Fontaine sobre el 

dilema ètic de tres policies que han 

executar l’ordre l’extradició d’un 

estranger. -ACN  

NadieCinema

L’home que 
ja no era gris

n Sagues com Taken (Venganza) o 
John Wick han demostrat que, 
quan hi ha carisma, qualsevol ac-
tor és susceptible de convertir-se en 
una estrella del cinema d’acció. A 
Nadie encara apugen més l’aposta, 
perquè de tots els intèrprets del 
panorama actual segurament Bob 
Odenkirk és dels que menys es 
prestava a imaginar-se’l en una 
pel·lícula d’aquest estil. Però el que 
dèiem, quan s’és bo, s’és bo, i aquest 
home, que ja fa temps que enlluer-
na amb el seu paper a la sèrie Bet-
ter Call Saul fa aquí tot un desple-
gament de sentit de l’humor i recur-
sos dramàtics a l’hora de convertir-
se en un justicier que ens regala els 
90 minuts i escaig més entretinguts 
i pirotècnics de la temporada.  

La història resulta fins i tot des-
concertant per la seva manera de 
defugir els tòpics del gènere. Ser-
vint-se d’un muntatge enginyós i 
un to de comèdia negra, el film co-

mença presentant-nos Hutch 
Mansell, un home gris amb una fei-
na gris i un futur molt gris. A casa, 
les coses tampoc li van gaire millor. 
La seva dona, propietària d’una im-
mobiliària d’èxit, el tracta com la 
persona gris que sembla, i els seus 
fills no el tenen precisament com el 
seu heroi. El Hutch, se li nota, està 
molt cansat de sentir-se com un 
perdedor i denota que reprimeix la 
seva veritable identitat. Tot esclata 
una nit quan, tornant a casa en au-
tobús, planta cara als assetjadors 
d’una adolescent, i treu la bèstia 
que porta dins. Això l’acaba enfron-
tant a la màfia russa, però tant li fa. 
Perquè resulta que el Hutch té un 
passat molt tèrbol en què es dedi-
cava a matar sense contemplacions 
i ara que s’ha tret la màscara ja no 
hi ha qui el pari. Per a ell, al final, 
matar els dolents és com anar en bi-
cicleta. 

Dirigida amb molt bon pols per 
Ilya Naishuller, el millor de Nadie és 
com va introduint l’espectador en 
la certesa que el seu protagonista 
no és el que sembla. No té pressa, 
sinó que va aprofundint en detalls 
i matisos que configuren la cara 
oculta de Hutch. Això sí, quan arri-
ba el ball de bastons, la pel·lícula és 
tot un espectacle: ja no només per-
què les escenes d’acció estan molt 
ben executades i apel·len al thriller 
més expeditiu dels anys 70, sinó 

també perquè mai perd un sentit de 
l’humor (negre) que li dona un toc 
distintiu respecte  d’altres films si-
milars. I tot plegat en només 90 mi-
nuts, que sempre és un miracle en 
temps de metratges dilatats. Per 
descomptat que Odenkirk és un 
dels grans al·licients de la funció, ja 
que sap en tot moment en qui tipus 
de pel·lícula està i actua en conse-

qüència, però també hi destaca un 
excel·lent planter de secundaris 
que inclou Aleksey Serebryakov, 
Connie Nielsen, Christopher Lloyd, 
Colin Salmon, RZA i el gran Micha-
el Ironside, que mereix una reivin-
dicació urgent. La banda sonora 
original ve firmada per David Buck-
ley, conegut sobretot pel seu mag-
nífic treball a The Good Wife.

u Bob Odenkirk es converteix en una estrella del 
cinema d’acció en aquesta impagable pel·lícula 

Bob Odenkirk acaba revelant la seva veritable identitat IMATGE PROMOCIONAL

LA PEL·LÍCULA

PEP PRIETO. MANRESA

uEstats Units, 2021. Thriller d’acció. 92 
minuts. Direcció: Ilya Naishuller. Guió: Derek 
Kolstad. Intèrprets: Bob Odenkirk (Hutch 
Mansell), Aleksey Serebryakov (Yulian 
Kuznetsov), Connie Nielsen (Becca Mansell),  
Christopher Lloyd (David Mansell), Colin 
Salmon (The Barber), Robert Fitzgerald Diggs 
(Harry Mansell), Gage Munroe (Blake Mansell),  
Michael Ironside (Eddie Williams). uPantalles: 
Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera) 

Nadie

n Coincidint amb el vintè aniversa-
ri de l’estrena del primer film de la 
trilogia del Senyor dels Anells, La co-

munitat de l’anell, de Peter Jackson, 
Warner Bros porta als cinemes la re-
estrena de la pel·lícula. El jove hob-
bit Frodo Bolsón comprèn que ha 
de dur l’anell de poder fins allà on va 
ser forjat per Sauron, per destruir-lo 
abans no el trobi ell i sotmeti la Ter-
ra Mitjana a una era de foscor. Una 
petita expedició l’acompanyarà en 
aquesta llarga i perillosa aventura. 
Una oscaritzada adaptació de la no-
vel·la de J. R. R. Tolkien que va supe-
rar totes les expectatives. 

Vint anys del Senyor 
dels Anells de Jackson

L’adaptació va ser beneïda per públic i crítica IMATGE PROMOCIONAL

La reestrena

LA PEL·LÍCULA

ACN. MANRESA

uNova Zelanda, 2001. Fantàstic. 181 minuts. 
Direcció: Peter Jackson. Guió: Fran Walsh, 
Philippa Boyens, Peter Jackson. Intèrprets: Elijah 
Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, 
Sean Bean, John Rhys-Davies, Orlando Bloom, 
Dominic Monaghan, Billy Boyd, Cate Blanchett, 
Hugo Weaving, Liv Tyler, Ian Holm. uPantalles: 
Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera). 

La comunitat de l’anell
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