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UN VETERÀ I UN NOVELL PER OBRIR I TANCAR El Festival de Cinema Negre de Manresa ja té  la llista de
títols que formaran part de la secció oficial per competir pel Plácido de plata. Majoritàriament, produccions
europees en un certamen que s’inaugurarà i es clausurarà amb segell americà: Robert Redford i Gary McKendry
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g INAUGURACIÓ, CLOENDA I SECCIÓ OFICIAL DE CINEMA NEGRE: LES PEL·LÍCULES

Dernier étage,
gauche, gauche
(10 de novembre)

D’Angelo Cianci,
amb Hippolyte
Girardot, Mohamed
Fellag i Aymen
Saïd. Un uixer de
jutjat és segrestat
per un pare i un fill
musulmans.



INAUGURACIÓ
The Conspirator
(9 de novembre)

De Robert
Redford, amb Robin
Wright i James
McAvoy. El judici
contra vuit acusats
de conspiració per
l’assassinat del
president Lincoln. 



CLOENDA. Killer Elite
(13 de novembre)
De Gary McKendry,

amb Jason Statham,
Robert DeNiro i Clive

Owen. Un grup d’antics
membres de les forces

especials britàniques van
sent eliminats per uns
misteriosos assassins.



Drive (12 de
novembre)

De Nicolas Winding
Refn, amb Ryan
Gosling i Carey

Mulligan. Un expert
conductor treballa de
dia com a especialista

en rodatges i de nit
de xofer de criminals.



Route Irish
(12 de
novembre)

De Ken Loach,
amb Mark Womack
i Andrea Lowe.
Dos amics
s’allisten en una
companyia privada
de seguretat per
anar a l’Iraq.



Miss Bala (11 de
novembre)

De Gerardo
Naranjo, amb
Stephanie Sigman
i Irene Azuela.
Laura vol ser reina
de la bellesa però
ha d’entrar en el
món dels
narcotraficants.



Rundskop (12
de novembre)

De Michael R.
Roskam, amb
Matthias
Schoenaeters i
Jeroen Perceval.
Un thriller sobre
la màfia de les
hormones
belgues.  



London
Boulevard (10 de

novembre)
De William

Monahan, amb
Colin Farrell i Keira

Keightley. 
Mitch acaba de

sortir de la presó i
intenta redimir-se.



Cuenta atrás (11
de novembre)
De Fred Cavayé,

amb Gilles
Lellouche, Roschdy
Zem i Elena Anaya.

A un infermer li
canvia la vida quan

ha d’ajudar un
gàngster a fugir.



Dernière séance
(11 de

novembre)
De Laurent

Achard, amb Pascal
Cervo i Charlotte

Van Kemmel. 
Sylvain és un

cinèfil però també
un assassí en sèrie.
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El darrer film del britànic Ken
Loach, Route Irish, i l’americana
Drive, del danès Nicolas Winding
Refn, guanyador amb aquest film
del premi a la millor direcció de
l’últim festival de Canes. Són dues
de les perles que competiran, amb
sis films més, pel premi Plácido de
plata a la millor producció de gè-
nere negre en el Festival Interna-
cional de Cinema Negre de Man-
resa, de 9 al 13 de novembre. 

El festival manté l’aposta per la
cinematografia europea, amb els

francesos Angelo Cianci (Dernier
étage, gauche, gauche), que debu-
ta en el llarg amb aquest film que
va obtenir el premi Fipresci al Fes-
tival de Berlín;  Laurent Achard, del
qual es projecta a Manresa el seu
tercer film, Dernière séance, un
dels títols més ben rebuts a Sitges;
i Fred Cavayé, amb Cuenta atrás,
una pel·lícula protagonitzada per
l’espanyola Elena Anaya. Les pro-
duccions europees es completen
amb la belga Rundskop, del tam-
bé debutant Michael R. Roskam,
un film que  va sorprendre a la pas-

sada Berlinale i que va arrasar en
els premis del Cinema Flamenc.

Al debut de Cianci i Roskam s’hi
ha d’afegir el de William Monahan,
guanyador d’un Oscar pel guió
d’Infiltrados (de Martin Scorse-
se), del qual es veurà London Bou-
levard, una coproducció entre Es-

tats Units i Gran Bretanya, inter-
pretada per Collin Farrell i Keira
Knightley. La nota exòtica la hi
posa el film mexicà Miss Bala, de
Gerardo Naranjo, designada per
representar el seu país als Oscar. 

Fora de competició, el veterà
Robert Redford obrirà el festival
amb The conspirator; i el quart de-
butant de la llista, el nord-irlandès
Gary McKendry (nominat a l’Os-
car pel curt Everything in this co-
untry must, 2004) , el tancarà amb
l’americana Killer Elite, amb Jason
Statham, De Niro i Clive Owen.
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El Fecinema estrena l’últim film de Ken
Loach en una edició amb tres debutants

El festival manresà de gènere negre manté l’aposta per directors europeus en la secció oficial 

AVUI A MANRESA

Una de les perles del
certamen serà Drive, del
danès Nicolas Winding Refn,
premiat a Canes aquest any

El Club de la Cançó fa pujar
aquest mes a l’escenari d’El Sielu
un cantautor manresà: Damià Oli-
vella. Presentarà avui (22 h, 10
euros) les cançons d’Ara, el seu pri-
mer disc publicat en català. Aquest
treball arriba d’haver donat un
gir a la seva carrera, ja que ante-
riorment ja havia tret dos discos en
anglès sota el nom de Devnath. Per
a Ara, Olivella ha creat cançons
que parlen de relacions de parella,
d’amor, com Gratitud, Més enllà o
Sense por.
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El manresà Damià
Olivella presenta les
cançons d’«Ara» a
El Club de la Cançó

El cantautor bisbalenc Miquel
Abras farà avui (23 h, 10 euros) al
cafè-teatre Voilà! un concert es-
pecial de pretancament de la gira
que ha portat a terme per presen-
tar el seu tercer treball, Temps de
zel. D’aquesta manera, Abras tor-
na al Voilà! per cantar al desamor.
Temps de zel tanca la trilogia de l’a-
mor que el músic bisbalenc va
iniciar amb Entre mil vidres tren-
cats (amor jove), va continuar
amb M’agrada sentir el que tu
sents (maduresa) i que clou amb la
part més fosca d’aquest sentiment.
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Miquel Abras
ofereix un concert
de pretancament
de gira al Voilà!

La Sala Petita del teatre Kursaal
acollirà avui (21 h, 12 euros) l’es-
pectacle Com us deia, el rei està fo-
tut, un monòleg basat en textos de
Frederic Soler i Hubert, més co-
negut com Serafí Pitarra, que l’ac-
tor navarclí Jaume Costa ha adap-
tat i representat. L’obra teatral és
acompanyada de música en di-
recte per mitjà del pianista man-
resà David Martell. Al llarg de 90
minuts, Costa fa passar una bona
estona en què repassa la vida i la
trajectòria literària del precursor
del teatre català modern.
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Jaume Costa porta
«Com us deia, el rei
està fotut» a la Sala
Petita del Kursaal


