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CULTURES

ÁNGELES Y DEMONIOS  ★★
Intriga. 2009, Estats Units. Dir.:
Ron Howard. Int.: Tom Hanks
(Robert Langdon), Ewan McGre-
gor (Camarlengo), Ayelet Zurer
(Dra. Vittoria Vetra), Stellan
Skarsgård (comandant Richter),
Pierfrancesco Favino (inspector
Ernesto Olivetti) �L’adaptació
cinematogràfica d’El codi Da Vin-
ci va ser una producció amb uns
beneficis tan extraordinaris que
tothom esperava que el mateix
equip reprendria l’altra novel·la
de Dan Brown sobre el personat-
ge de Robert Langdon. Al film, el
professor de simbologia de Har-
vard Robert Langdon descobreix
que la secta secreta dels Illumi-
nati amenaça de fer esclatar una
bomba d’antimatèria al Vaticà.
Bages Centre (Manresa), i
Multicinemes Abrera.

COCO, DE LA REBELDÍA A LA
LEYENDA DE CHANEL  ★ ★★
Drama biogràfic. 2009, França.
Directora: Anne Fontaine. Intèr-
prets: Audrey Tautou (Gabrielle
Chanel), Benoit Poelvoorde (Ét-
tienne Balsan), Alessandro Nivo-
la (Boy Capel), Marie Gillain
(Adrienne Chanel) i Emmanuelle
Devos (Emilienne). Gabrielle
Coco Chanel comença cosint
pantalons darrere d’una sas-
treria provinciana, on ja con-
tradiu les convencions opressi-
ves de l’època. En el camí cap a
la fama, esdevindrà una dona
revolucionària que no accepta-
rà mai casar-se i que imposarà
la seva llibertat i estil a la so-
cietat. Atlàntida (Manresa).

COSAS INSIGNIFICANTES  ★★
Drama. 2008, Mèxic i Estat Es-
panyol. Dir: Andrea Martínez
Crowther. Int: Bárbara Mori
(Paola), Fernando Luján (Au-
gusto Gabrieli), Carmelo Gó-
mez (Iván), Lucía Jiménez (Eli),
Paulina Gaitán (Esmeralda).
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 al darrere. Ba-
ges Centre (Manresa)

ELS HOMES QUE NO ESTIMA-
VEN LES DONES  ★★★
Thriller. 2009, Suècia. Dir: Niels
Arden Oplev. Int: Michael Nyqvist
(Mikael Blomkvist), Noomi Rapa-
ce (Lisbeth Salander), Lena En-
dre (Erika Berger), Sven-Bertil
Taube (Henrik Vanger), Peter Ha-
ber (Martin Vanger) Fa 40
anys, Harriet Vanger va desapa-
rèixer durant una reunió de la
seva poderosa família en una illa.
Ningú mai no va trobar el seu
cos, però el seu oncle creu que va
ser assassinada i que el respon-
sable forma part dels Vanger,
sempre enfrontats per culpa de
la seva ambició i avarícia. Llavors

contracta, perquè resolgui el cas,
un periodista caigut en desgrà-
cia, Mikael Blomkvist, i una pirata
informàtica, Lisbeth Salander, co-
neguda per la seva actitud sal-
vatge i el seu cos tatuat. Atlànti-
da i Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada)  Multicines
Abrera

ELS MONS DE CORALINE  ★
★★★
Animació. 2009, Estats Units. Di-
rector: Henry Selick. Caroline
Jones és una nena d’onze anys
que acaba de traslladar-se amb
els seus pares a la nova casa a
Oregon. Sense possibilitat de
trobar entreteniment en la nova
zona on viu i amb els seus pares
distrets per les seves absorbents
feines, Coraline desitja amb to-
tes les seves forces viure en un
món millor.Ben aviat, investigant
les portes de la casa, en desco-
breix una que la du a una realitat
paral·lela, però per viure-hi s’hau-
ra de cosir botons als ulls.  Bages
Centre (Manresa),  i Multicine-
mes Abrera

FUGA DE CEREBROS  ★
Comèdia. 2009, Espanya. Dir.:
Fernando González Molina. Int.:
Mario Casas (Emilio), Alberto
Amarilla (Chuli) i Amaya Sala-
manca (Natalia). Uns estu-
diants espanyols falsifiquen els
seus passaports per anar a Ox-
ford a veure les seves estimades.
En arribar-hi, revolucionen la vida
tranquil·la del campus universita-
ri: un cec decidit a tenir les ma-
teixes oportunitats que els vi-
dents, un heavy en una cadira de
rodes amb excés de testostero-
na, un líder intel·lectual sense

fons i un gitano amb un cor dolç,
a més dels tripijocs i de l’estafa.
Multicines Abrera

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). Miley Cyrus porta a la
pantalla gran la seva identitat
més popular, l’estrella d’adoles-
cents Hannah Montana. Per a
fans convençuts. Multicines
Abrera

JONAS BROTHERS: THE 3D
CONCERT EXPERIENCE   ★
Musical. 2009, França. Director:
Bruce Hendricks. Intèrprets: Ke-
vin Jonas, Joe Jonas, Nick Jonas,
Demi Lovato i Taylor Swift.
Pel·lícula que mostra les can-
çons del grup format per Joe,
Kevin i Nick Jonas, al mateix
temps que ofereix imatges ex-
clusives dels making off dels
concerts de la gira Burning Up.
Jonas Brothers es va crear fa 4
anys. Bages Centre (Manresa)

NOCHE EN EL MUSEO 2  ★ ★
Comèdia. 2009, Estats Units.
Dir.: Shawn Levy. Int.:  Ben Stiller
(Larry Daley), Amy Adams (Ame-
lia Earthart), Owen Wilson (Jede-
diah), Hank Azaria (Kahmunrah),
Christopher Guest (Ivan el Terri-
ble) i Alain Chabat (Napoleó).
Segona part d’un dels èxits de
taquilla més inesperats dels dar-
rers temps. Ben Stiller torna a ser
el vigilant d’un museu en el qual
les figures històriques que s’hi

exposen cobren vida. Bages
Centre (Manresa), Saló Rosa
(Igualada) i Multicines Abrera

NUNCA ES TARDE PARA ENA-
MORARSE  ★★ ★
Drama romàntic. 2008, Estats
Units. Dir.: Joel Hopkins. Intèr-
prets: Dustin Hoffman (Harvey
Shine), Emma Thompson (Kate),
Eileen Atkins (Maggie). Harvey
Shine és un home enfeinat, fart
de la seva existència. Després
del casament de la seva filla
s’emborratxa en un bar de l’aero-
port. La seva sort canvia quan
coneix Kate, una dona tan con-
centrada en la feina com ell. Saló
Rosa (Igualada)

PRESENCIAS EXTRAÑAS  ★ ★
Thriller de terror. 2009, Estats
Units. Dir:  Charles Guard i Tho-

mas Guard. Int: Emily Browning
(Anna), Elizabeth Banks (Rachel
Summers) Anna acaba de
sortir d’una institució psiquià-
trica i es disposa a investigar
la misteriosa mort de la seva
mare. El seu pare ha refet la
seva vida gràcies a Rachel,
l’antiga infermera de la seva
mare. Anna no triga a ser visi-
tada pel fantasma de la seva
progenitora, que acusa clara-
ment Rachel de la seva mort i
li exigeix que respongui amb
una venjança violenta. Bages
Centre (Manresa) i Multicine-
mes Abrera

TERMINATOR SALVATION  ★★
Acció, ciència-ficció. 2009, Es-
tats Units. Director: Joseph
McGinty Nichol (MGC). Intèrprets:
Christian Bale (John Connor), Sam
Worthington (Marcus Wright),
Helena Bonham Carter (Dra. Se-
rena Kogan). �L’any 2018, John
Connor ja no és un nen i la pre-
dicció que deia que es convertiria
en l’única esperança de la huma-
nitat s’ha complert. Ara ja no el
persegueixen Terminators indivi-
duals vinguts del futur, perquè el
món és ple de robots i màquines
assassines que, dirigits per l’ordi-
nador Skynet, pretenen posar fi
a la resistència humana. Bages
Centre (Manresa), Kursal
(Igualada) i Multicinemes
Abrera
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Les pel·lícules

LA CARTELLERA

7 MINUTOS ★★
Comèdia romàntica. Espanya. 2009. Direcció: Daniela Féjerman. Intèr-
prets: Luis Callejo (Zulu), Toni Acosta (Ana), Marta Etura (Nerea), Anto-
nio Garrido (Luismi), Pilar Castro (Sonia), Asier Etxeandia (Vicente).
El film agafa com a punt de partida la recerca de parella a través
de vetllades de microcites de 7 minuts. Després, els candidats
se’n van a casa, voten per Internet i l’organització s’encarrega de
reunir els qui s’han agradat més. Amb guió de la ministra de Cul-
tura, Ángeles González-Sinde. Bages Centre (Manresa) i Kursal
(Igualada)

CLEANER  ★ ★
Thiller d’acció, 2007, Estats Units. Direcció: Renny Harlin. Intèrprets:
Samuel L. Jackson (Tom Cutler), Ed Harris (Eddie Lorenzo), Eva Mendes
(Ann Norcut), Luis Guzmán (detectiu Wallace), Keke Palmer (Rose Cu-
tler), Robert Forster (Arlo Grange), Maggie Lawson (Cherie), Edrick
Browne (detectiu Darrin). Tom Cutler és un home que presumeix de
ser el millor en la seva feina: netejar l’escena d’un crim.  Però un dia,
Tom descobreix que el crim que està netejant a la casa d’un barri molt
selecte encara no ha estat visitat per cap policia. L’assassí li ha trucat
perquè n’elimini tota evidència i, a més a més, pretén implicar-l’hi direc-
tament. Atlàntida (Manresa)

KIKA SUPERBRUJA  ★★
Comedia fantàstica. Alemanya, Àustria, Espanya, Itàlia. 2009.  Direcció:
Stefan Ruzowitzky. Intèrprets: Alina Freund (Kika), Sami Herzog (Dani),
Anja Kling (mare), Pilar Bardem (Elviruja), Ingo Naujoks (Jerónimo), Jordi
Estadella (veu d’Hèctor)). �El malvat bruixot Jerónimo pretén robar el
llibre de màgia de l’anciana Elviruja, una bruixa que ja pensa en la jubi-
lació i en el traspàs dels seus poders. Elviruja encarregarà al petit dra-
gó Héctor que busqui una successora digna dels seus poders i ell,
mentre fa el seu procés de recerca, caurà per accident a casa de la
Kika. Bages Centre (Manresa), Multicinemes Abrera

NO-DO ★★
Drama de terror. Espanya. 2009. Direcció: Elio Quiroga.Intèrprets: Ana
Torrent (Francesca), Francisco Boira (Pedro), Héctor Colomé (Miguel),
Rocío Muñoz (Jean), Alfonsa Rosso (Blanca), Francisco Casares (Ga-
briel), Miriam Cepa (Rosa), Aitor Gaviria (Senel), Lucía Navarro (Paqui).

Francesca (Ana Torrent) és una jove pediatra que canvia de re-
sidència, amb el seu marit, per intentar oblidar una tragèdia. Però
des del moment en què entra al nou habitatge, Francesca comen-
ça a viure estranys fenòmens de naturalesa inexplicable. Bages
Centre (Manresa)

TE QUIERO, TÍO  ★
Comèdia. Estats Units, 2009. Direcció:  John Hamburg.. Intèrprets:  Paul
Rudd (Peter Klaven), Jason Segel (Sydney Fife), Rashida Jones (Zooey),
Andy Samberg (Robbie), J. K. Simmons (Oz), Jane Curtin (Joyce), Jon Fa-
vreau (Barry), Jaime Pressly (Denise). Peter Klaven (Paul Rudd) és
un noi amb un gran èxit professional que, quan ha de decidir un
padrí per a la seva boda, s’adona que no té cap amic prou sòlid.
Desesperat, comença a buscar cites amb homes amb els quals in-
tenta establir forts i immediats lligams d’amistat. Però a mesura
que va dedicant més atenció a l’home de la seva vida, la seva re-
lació amb la seva futura muller es va refredant perquè no passen
prou temps plegats. Bages Centre (Manresa), Multicinemes
Abrera
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ESTRENES

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

MANRESA
La culpa és dels forners
Avui, a les 8 del vespre, a la lli-
breria Petit Parcir (c/ Carrasco i
Formiguera, 16), presentació del
llibre La culpa és dels forners
(L’Albí), del periodista i cap de fo-
tografia de Regió7, Salvador
Redó. Hi intervindran, a més de
l’autor, Gonçal Mazcuñán, presi-
dent executiu d’Edicions Interco-
marcals SA i prologuista de l’obra;
Pere Gassó, periodista; i Jaume
Huch, editor.
Vendanthagal Avui, a les 7
de la tarda, a la biblioteca del Ca-
sino, presentació del llibre i  DVD
Vendanthagal. Amb fotografies
de Pep Ávila i un documental de
Jorge Aguilera. Ho organitza la
Fundació Laia Mendoza, una or-
ganització laica sense ànim de lu-
cre que treballa per al desenvolu-
pament social i econòmic de les
comunitats més desfavorides de
l’Índia. Presentarà el llibre el di-
rector de TVM, Jordi Morros, mem-
bre d’Amics de la Unesco.

MANRESA
Xerrada sobre Verdi Avui, a
les 8 de la tarda, a la sala poliva-
lent del teatre Kursaal, Roger
Alier parlarà de Verdi i l’òpera,
acte previ a la Nit d’Òpera que el
cicle Veus dedicarà al compositor
italià el dia 26 de juny. L’acte és
d’accés lliure i obert a tothom.

MANRESA
Club de lectura: literatura in-
fantil Avui, a 1/4 de 7 de la
tarda, a la sala tallers del Casino.

MANRESA
Tècniques de relaxació, una al-
ternativa per contrarestar l’es-
très Avui, a 1/4 de 4 de la tar-
da, a la sala polivalent Oleguer
Miró. A càrrec de la Casa de les
Formigues.
Astronomia: què ens depararà
la ciència de l’astronomia en
un futur pròxim? Avui, a les 6
de la tarda, tindrà lloc al Casal de
les Escodines.

MANRESA
Casal de la Font Avui, a partir
de les 5 de la tarda, al Casal de la
Font, sessió de  ball amb José
Luís.

MANRESA
Viatgers manresans Es con-
voca la quarta edició del concurs
fotogràfic Viatgers Manresans.
La convocatòria preveu dos ter-
minis -del 15 de juny al 29 de ju-
liol i de l'1al 15 de setembre-, al
llarg dels quals cada participant
podrà presentar un màxim de
tres propostes. Les obres s'han
de fer arribar al centre cívic Sel-
ves i Carner (93 872 74 77). Po-
deu consultar les bases a ww.aj-
manresa.cat.
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AGENDA

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

Sala 1 Cleaner 18.20-20.15-22.45 h
Sala 2 Els homes que no estimaven les dones 17.00-19.45-22.30 h
Sala 3 Coco Chanel 18.10-20.20-22.40 h

BAGES CENTRE � 93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Los mundos de Coraline-3D 17.00-20.30 h
Sala 1 Jonas Brothers’s Concert-3D 19.00-22.40 h
Sala 3 Els mons de Coraline 18.10 h
Sala 2 Presencias extrañas 20.20-22.40 h
Sala 3 Terminator Salvation 18.00-20.20-22.40 h
Sala 4 7 minutos 18.15-20.20-22.45 h
Sala 5 Ángeles y demonios 17.00-19.35-22.10 h
Sala 6 Los hombres que no amaban a las mujeres 18.00-22.00 h
Sala 7 Kika Superbruja 18.30-20.20-22.30 h
Sala 8 Noche en el museo 2 18.20-20.25-22.45 h
Sala 9 Te quiero, tío 18.15-20.30-22.45 h
Sala 10 Cosas insignificantes 20.45-22.45 h
Sala 10 Ángeles y demonios 18.10 h
Sala 11 No-Do 18.30-20.30-22.45 h
Sala 12 Terminator Salvation 17.00-19.30-22.00 h

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

Sala 1 Terminator Salvation 17.30-20.00-22.30 h
Sala 2 7 minutos 18.00-20.15-22.30 h
Sala 3 Els mons de Coraline 17.30 h
Sala 2 Los hombres que no amaban a las ... 19.45-22.30 h

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

Sala 1 Noche en el museo 2 18.00 h 
Sala 1 Nunca es tarde para enamorarse 20.00-22.30 h 

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

Sala 1 Kika Superbruja 18.00-20.00-22.00 h
Sala 2 Los hombres que no amaban las mujeres 19.00-22.00 h
Sala 3 Noche en el museo 2 18.15-20.20 h
Sala 3 Fuga de cerebros 22.30 h
Sala 4 Te quiero, tío 18.30-20.40-22.45 h
Sala 5 Terminator Salvation 18.30-20.45-23.00 h
Sala 6 Ángeles y demonios 19.45-22.30 h
Sala 7 Los mundos de Coraline 18.15 h
Sala 7 Presencias extrañas 20.30-22.45 h
Sala 8 Hannah Montana 18.00 h
Sala 8 Terminator Salvation 20.00-22.15 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

TEATRE

Toni Mata i Riu

a sala gran
del Teatre
Nacional de

Catalunya viu la dar-
rera setmana d’una
de les grans apostes
de la temporada, La
casa dels cors tren-
cats, de George Ber-
nard Shaw, amb di-
recció del calafí Josep
Maria Mestres. Un
muntatge que ha dei-
xat un bon sabor de
boca als qui ja l’han
vist tot i que l’excessi-
va durada (més de
tres hores comptant
els entreactes) no ge-
nera unanimitat.
Escrita durant la Pri-
mera Guerra Mun-
dial, però posposada
per evitar sentir-se
dir que era un derro-
tista o un traïdor a la
pàtria anglesa, Shaw
presenta en aquest
text una crònica de la
decadència de la
classe aristocràtica.
La casa dels cors tren-
cats s’esdevé en un
habitacle en forma de
vaixell –impactant
escenografia d’Alfons
Flores– on viuen el
vell i lúcid capità
Shootover (gran Pep
Cruz), la seva filla
Hesione (enorme
Carme Elías) i el ma-
rit d’aquesta (Abel
Folk). Hi arriba l’altre
filla (Sílvia Bel en re-
gistre còmic), una
amiga (Anna Ycobal-
zeta) i diversos per-
sonatges que donen
voltes i més voltes als
mil rostres de l’amor,
des de l’impossible al
que acudeix a la crida
dels diners, en una
successió certament
brillant de recursos
lingüístics enginyo-
sos i una trama que
camina al pas calmós
del capvespre. Virtuts
que, juntament amb 
el treball encomiable
del mediàtic elenc
(als esmentats, s’hi
afegeixen Pep Anton
Muñoz, Artur Trias,
Santi Ricart...) dota la
representació de la
profunditat que asso-
leixen aquells mun-
tatges que deixen en
l’espectador la neces-
sitat de tornar-hi al
cap d’uns dies per
continuar encaixant
les peces d’un trenca-
closques fascinant.

L

LA CASA
DELS
PROJECTES
REEIXITS


