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CULTURES

ManreSa
Celeste Alías & Santi Careta
Avui, a les 21 h, a la Sala Pe-

tita del teatre Kursaal. concert
Black in blue, en el qual la veu
de la cantant i la guitarra del
músic reinterpreten tres dones
del jazz: abbey Lincoln, nina
Simone i Billie holiday. entra-
des: 12 euros.
Nina i l’Ensemble de l’Or-
questra de Cadaqués Di-
jous, a les 21 h, al teatre Kur-
saal. concert De Broadway al
Paral·lel, que s’emmarca dins
dels actes de celebració del
700 aniversari de la fira de
Sant andreu.

naVarcLeS
Concerts d’alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música
Avui, a les 18.30 i les 20 h, i
dijous i divendres, a les 18,
19.30 i 20.30 h, al teatre au-
ditori agustí Soler i Mas, con-
cert. entrada lliure.

eSParreGuera
Festival Lola Dijous, a les
21 h, al Patronat Parroquial.
representació en primícia del
poema canigó de Jacint Verda-
guer a càrrec de l’actor Lluís
Soler, acompanyat amb la mú-
sica d’eduard iniesta. Preu: 15
euros (12 euros, anticipada).
Pre a reserves: entrades@lola-
festival.com.

ManreSa
Un home amb ulleres de
pasta Dijous, a les 21 h, a la
Sala Petita del teatre Kursaal.
representació de l’obra de Jor-
di casanovas. entrades: 12 eu-
ros (10 euros amb el carnet de
el Galliner).

iGuaLaDa
Club de lectura en català fà-
cil Avui, a les 19 h, a la Bi-
blioteca central d’igualada.
tertúlia sobre el ball, d’irene
némirovsky. cal inscripció prè-
via. Moderador: Joan Pinyol.

ManreSa
Club de lectura Avui, a les
17 h, al local social de l’asso-
ciació de Veïns de la Sagrada
família. Sessió sobre diferents
obres de Pere calders.

BerGa
Fixa’t, cicle de cinema social
Dijous, a les 20.30 h, al ci-

nema catalunya. Projecció de
Le scaphandre et le papillon,
de Julian Schnabel. entrada: 5
euros, inclou la pel·lícula i el
tast gastronòmic relacionat
amb la temàtica del film.

SÚria
Documental Avui, a les 16
h, al saló de sessions de l’ajun-
tament. Presentació del docu-
mental Por cuenta ajena. in-
serciones laborales de mujeres
inmigradas en cataluña, realit-
zat pel Grup de recerca fracta-
litats en investigació crítica de
la uaB. Presentat per caterine
Galaz i el surienc Jordi algué,

amb la col·laboració de Loreda-
na turmacu, alumna de l’escola
d’adults de Súria.

PuiG-reiG
Festa de Sant Andreu
Avui, a les 10.30 h, missa en
honor a Sant andreu. a la sorti-
da, entrega del panet beneït.

SÚria
Festa de Santa Bàrbara
Dijous, de 17 a 18.30 h, a cai-
xa Penedès, recollida de les là-
mines del concurs de dibuix,
organitzat amb motiu de la
festa. el dibuix guanyador serà
la portada del programa d’ac-
tes de l’any vinent. organitza-
ció: comitè d’empresa iberpo-
tash-Súria.

naVarcLeS
L’hora del conte Avui, a les
18.15 h, a la biblioteca. tallers
i contes del Mateu comellas.
Sessió: un préssec si us plau.
farem i parlarem de granotes.

ManreSa
La Kampana Dijous, a les
19 h, al casal de Joves la Kam-
pana. Projecció de la pel·lícula
La escurridiza, o cómo evitar el
amor. es tracta d’una mirada
fresca i adolescent a la vida
dels suburbis francesos. ins-
cripció: lakampana@ajmanre-
sa.cat. tel. 93 872 92 37.

aVià
Salut i emocions Avui, a
les 20 h, a l’ateneu d’avià. Xe-
rrada a càrrec de la psicòloga
isolda cárdenas. incosa en les
primeres jornades sobre l’en-
velliment organitzades per l’a-
juntament d’avià.

PuiG-reiG
Passejada per terra de tem-
plers i obrers Dijous, amb
sortida a les 9.30 h del pavelló
d’esports. activitat del cicle
caminem cap als 100.

ManreSa
Del centre universitari IQS
de la Universitat Ramon
Llull Avui, a les 20 h, a la
sala d’actes del casino, sessió
informativa de l’iqS.

BerGa
Jornada sobre la Caça i la
Cuina al Berguedà Avui, a
les 19 h, al pavelló de Suècia.
xerrades sobre la normativa, la
caça, la seva significació en l’a-
limentació i la seva elaboració
culinària. en acabat, tast de
cuina de la caça del Berguedà
ofert pels restaurants del club
dels Sabors. Més informació:
oficina de turisme del Bergue-
dà. 93 822 15 00 i www.ber-
guedaturisme.com.



Jornades



Xerrades





Gent gran



Joventut



Infantil





Festes





Audiovisual





Lletres





Escena







Música

AGENDA 

AMANECER-PARTE 1 ★ ★

estats units, 2011. 117 minuts.
Drama romàntic. Direcció: Bill
condon. intèrprets: Kristen Ste-
wart (Bella Swan), robert Pat-
tinson (edward cullen), taylor
Lautner (Jacob Black), Dakota
fanning (Jane) i Michael Sheen
(aro).Bella i edward han de
fer front, juntament amb els
seus éssers estimats, a una ca-
dena d’esdeveniments ocasio-
nats per la seva boda, la lluna de
mel i el naixement de la seva pri-
mera filla. Bages Centre (Man-
resa), Kursal (Igualada) i Mul-
ticines Abrera.  

ASESINOS DE ÉLITE ★ ★

estats units i austràlia, 2011.
100 min. thriller. Direcció: Gary
McKendry. intèrprets: Jason Sta-
tham (Danny), robert de niro
(hunter), clive owen (Spike) i
Yvonne Strahovski (anne).un
antic agent del servei secret es
veu obligat a matar una sèrie de
persones si vol que un company
que ha estat segrestat continuï
viu. Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

5 METROS CUADRADOS
★ ★ ★

espanya, 2011. 91 min. tragico-
mèdia. Direcció: Max Lemcke. in-
tèrprets: fernando tejero (Álex),
Malena alterio (Virginia), Manuel
Morón (arganda), Secun de la
rosa (nacho), emilio Gutiérrez

caba (Montañés) i Jorge Bosch
(toño).Álex i Virginia volen
casar-se, i decideixen comprar
un pis que encara s’ha de cons-
truir. quan falten només uns
mesos perquè els lliurin la casa,
s’aturen les obres. Bages Cen-
tre (Manresa).

CRIADAS Y SEÑORAS 
★ ★ ★ ★ 

estats units, 2011. 138 min.
Drama. Direcció: iain Softley. in-
tèrprets: emma Stone (eugenia
Skeeter Phelan), Viola Davis (ai-
bileen), Bryce Dallas howard
(hilly holbrook).a Jackson, a
Mississipí, l’any 1960, Skeeter,
una jove escriptora, intenta con-
solidar-se escrivint sobre con-
sells que puguin ajudar les do-
nes a millorar la cura de la llar.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LA GRAN AVENTURA DEL
DOFÍ WINTER 3D  ★ ★ ★

estats units, 2011. 113 min.
Drama, familiar. Direcció: charles
Martin Smith. intèrprets: harry
connick jr. (Dr. clay), ashley Judd
(Lorraine), Kris Kristofferson
(reed) i Morgan freeman (Dr.
cameron).un dofí queda atra-
pat en una xarxa per a crancs i
es fa una greu ferida a la cua.
Després de ser rescatat, un biò-
leg marí i un metge especialitzat
en ortopèdia troben una solució.
Bages Centre (Manresa).

LA GUERRA DE LOS
BOTONES ★ ★

frança, 2011. 100 min. aventu-

res, comèdia. Direcció: christo-
phe Barratier. intèrprets: Guillau-
me canet (mestre), Laetitia cas-
ta (Simone), Gérard Jugnot (pare
de l’aztec), Kad Merad (pare de
Lebrac), Jean texier (Lebrac).
Durant la Segona Guerra Mun-
dial, entre els nois dels poblets
de Longeverne i Velran s’esta-
bleix una rivalitat d’unes dimen-
sions menors però que està
molt carregada d’hostilitat.
Atlàntida (Manresa).

LA VOZ DORMIDA  ★ ★ ★

espanya, 2011. Drama. 128
min. Direcció: Benito Zambrano.
intèrprets: inma cuesta
(hortensia), Marc clotet
(Paulino), María León (Pepita),
ana Wagener (Mercedes). 
Durant la postguerra, Pepita
viatja des de la seva còrdova
natal fins a Madrid, on la seva
germana hortensia espera
embarassada dins la presó
l’arribada del seu fill. Basada en
la novel·la de Dulce chacón.
Kursal (Igualada).

LES AVENTURES DE TINTÍN 
★ ★ ★ ★ 

estats units, 2011. 109 min.
animació, aventures. Direcció:
Steven Spielberg. intèrprets: Ja-
mie Bell (tintín), andy Serkis
(capità hàddock), Daniel craig
(Sakharine).relat que suma
diversos còmics del periodista
belga, sobretot el secret de l’uni-
corn, el tresor de rackham el
roig i el cranc de les pinces d’or.
Bages Centre (Manresa), Kur-
sal (Igualada) i Multicines
Abrera.

LONDON BOULEVARD ★★★

estats units i regne unit, 2011.
94 min. thriller. Direcció: William
Monahan. intèrprets: colin fa-
rrell (Mitchel), Keira Knightley
(charlotte), David thewlis (Jor-
dan) i Ben chaplin (Billy). els
carrers de la capital anglesa són
l’escenari del retorn de Mitchell
després de passar uns anys a la
presó. ara intenta allunyar-se de
la vida violenta. Bages Centre
(Manresa).

MELANCOLÍA  ★ ★ ★ ★

Dinamarca, Suècia, frança ale-
manya i itàlia, 2011. 130 min.
Drama. Direcció i guió: Lars von

trier. intèrprets: Kirsten Dunst,
Kiefer Sutherland, charlotte
Gainsbourg, John hurt i alexan-
der Skarsgard. La jove Justine
espera el moment del seu casa-
ment a la sumptuosa casa de la
seva germana. al mateix temps
que les misèries de la família es
van exposant l’una rere l’altra,
un planeta s’apropa a la terra.
Atlàntida (Manresa).

TINA SUPERBRUIXA I EL
VIATGE A MANDOLAN  ★ ★

alemanya, espanya i àustria,
2011. 90 min. aventures fami-
liars. Direcció: harald Sicheritz.
intèrprets: alina freund (tina),
tanay chheda, Pilar Bardem (el-
viruja), ercan Durmaz, Jürgen ta-
rrach, Pegah ferydoni.tina
és una nena amb poders espe-
cials. en aquesta nova aventura
rep una carta d’auxili del regne
de Mandolan, on un ésser diabò-
lic ha llançat un encanteri. Ba-
ges Centre (Manresa) i Multi-
cines Abrera.

UN DIOS SALVAJE  ★ ★ ★ ★

frança, alemanya, Polònia i es-
panya, 2011. 79 min. tragico-
mèdia. Direcció: roman Polanski.
intèrprets: Jodie foster (Penèlo-
pe Longstreet), Kate Winslet
(nancy cowan), christoph Waltz
(alan cowan) i John c. reilly (Mi-
chael Longstreet).un matri-
moni nord-americà i un altre
d’europeu es reuneixen després
que els seus fills s’hagin barallat.
Atlàntida (Manresa).

UN GOLPE DE ALTURA  ★ ★

estats units, 2011. 104 min. co-
mèdia. Direcció: Brett ratner. in-
tèrprets: Ben Stiller (Josh Ko-
vacs), eddie Murphy (Slide), cas-
sey afleck (charlie), alan alda
(arthur Shaw) els treballadors
d’un edifici veuen com un milio-
nari se’ls endú tots els estalvis.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

WINX CLUB: LA AVENTURA
MÁGICA 3D ★ ★ 

itàlia, 2010. 87 min. animació.
Direcció: iginio Straffi. La tran-
quil·litat de l’escola de fades al-
fea es veu alterada per la irrup-
ció de les perverses trix, que ro-
ben un poderós objecte. Bages
Centre (Manresa).

Les pel·lícules

LA CARTELLERA valoració realitzada per J. B. i e. S.

★★★★★ oBra MeStra ★★★★ MoLt Bona ★★★ Bona ★★ intereSSant ★ reGuLar ● DoLenta

UN MÉTODO PELIGROSO ★ ★ ★ ★

regne unit, alemanya, canadà, 2011. 99 minuts. Drama. Direc-
ció: David cronenberg. intèrprets: Keira Knightley (Sabina Spiel-
rein), Viggo Mortensen (Sigmund freud), Michael fassbender
(carl Gustav Jung), Vincent cassel (otto Gross), Sarah Gadon
(emma Jung). el film ens situa a l’any 1904 a Zuric, quan el psi-
quiatre carl Jung intenta aplicar la psicoanàlisi que ha après de
Sigmund freud en la pacient Sabina Spielrein. Ben aviat Jung
descobreix que hi ha una relació entre la sexualitat de Sabina i
els desordres psíquics ocasionats per una infantesa plena de pa-
llisses. Jung i freud entren en contacte per resoldre el cas i esde-
venen amics. Bages Centre (Manresa).  

EL GAT AMB BOTES ★ ★ ★ 

estats units, 2011. 90 minuts. animació. Direcció: chris Miller.
Dobladors en català: alberto Mieza (Gat amb Botes), esther So-
lans (Kitty), Xavier casan (humpty Dumpty), ramon canals (Jack),
aurora Garcia (Jill), Domènec farell (comandant). el gat amb bo-
tes, personatge secundari a la nissaga Shrek, retorna convertit
en protagonista. S’explica com es converteix en un heroi, des dels
seus inicis a l’orfenat fins a la seva aliança amb el lladre humpty
alexander Dumpty, un ou amb una increïble habilitat per crear in-
vents. Mentrestant, s’enamora de la gata Kitty i uns cobdiciosos
criminals, Jack i Jill, posen en perill els seus plans. Atlàntida i Ba-
ges Centre (Manresa), Kursal (Igualada) i Multicines Abrera.

PREMONICIÓN ★ ★

alemanya, frança, canadà, 2008. 107 minuts. thriller. Direcció:
Gilles Bourdos. intèrprets: John Malkovich (Dr. Kay), evangeline
Lilly (claire), romain Duris (nathan), Pascale Bussières (anna),
reece thompson (Jeremy).nathan, advocat a nova York, se
sorprèn per les revelacions d’un doctor que diu que preveu quan
algú està a punt de morir. nathan, desconcertat, troba sentit als
fets que han alterat la seva vida. Bages Centre (Manresa).  

LES ESTRENES DE LA SETMANA

ATLÀNTIDA �93 874 55 66 PaSSeiG De Pere iii, 50

Sala 1 El gat amb botes 18.20-20.20-22.20 h
Sala 2 Un dios salvaje 18.30-20.30-22.30 h
Sala 3 La guerra de los botones 18.00-20.00 h
Sala 3 Melancolía 22.10 h

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DeLS truLLoLS

Sala 1 La gran aventura del dofí Winter 3D 17.45 h
Sala 1 Las aventuras de Tintín 3D 20.00-22.20 h
Sala 2 Un golpe de altura 18.10-20.20-22.40 h
Sala 3 Asesinos de élite 17.30-20.00-22.30 h

Sala 4 Un método peligroso 18.20-20.25-22.45 h
Sala 5 El gato con botas 18.25-20.25 h
Sala 5 5 metros cuadrados 22.40 h
Sala 6 Amanecer. Parte 1 19.00-22.00 h
Sala 7 El gato con botas 3D 18.10-20.20-22.10 h
Sala 8 Premonición 18.10-20.20-22.45 h
Sala 9 Tina superbruixa i el viatge a Mandolan 18.00 h
Sala 9 Criadas y señoras 19.50-22.20 h
Sala 10 Les aventures de Tintín 18.20 h
Sala 10 Las aventuras de Tintín 20.30-22.40 h
Sala 11 Winx la aventura mágica 18.30 h
Sala 11 London Boulevard 20.20-22.45 h
Sala 12 Amanecer. Parte 1 17.30-20.00-22.30 h

KURSAL �93 805 32 22 carrer De Sant MaGí, 29

Sala 1 Amanecer. Parte 1 17.30-20.00-22.30 h
Sala 2 El gato con botas 18.15-20.15-22.30 h
Sala 3 Las aventuras de Tintín 18.00 h
Sala 3 La voz dormida 20.00-22.30 h

MULTICINES ABRERA �93 770 70 12 c/ hoStaL DeL Pi, 4-6

Sala 1 El gato con botas 18.00-20.00-22.00 h
Sala 2 Las aventuras de Tintín 3D 18.45-21.00 h
Sala 3 Asesinos de élite 18.00-20.20-22.50 h
Sala 4 El gato con botas 3D 19.00-21.00-23.00 h
Sala 5 Amanecer. Parte 1 17.45-20.15-22.45 h
Sala 6 Amanecer. Parte 1 18.30-21.00 h
Sala 7 Kika superbruja y el viaje a Mandolán 17.40 h
Sala 7 Criadas y señoras 19.30 h
Sala 7 Un golpe de altura 22.30 h
Sala 8 Las aventuras de Tintín 17.45-20.00-22.30 h
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ELS CINES I ELS HORARIS

Toni Mata i Riu

QUAN TOT
SEMBLA
QUE CAU

LA CIUTAT
Director: Víctor Muñoz.

Autor: Martin crimp. Intèr-
prets: Sílvia Bel, Joan carre-
ras, Míriam iscla i Diana Gó-
mez. Sala Beckett. alegre
de Dalt, 55. Barcelona.
Fins al 18 de desembre.
Dimecres, a les 22 h; de di-
jous a dissabte, a les 21.30
h; diumenge, a les 18.30 h.
Preu. 18 euros (dimecres,
10 euros). telentrada.

ensa és la vida
d’en Chris i la
Clair quan ell

perd la feina, arrece-
rats com estaven a la se-
va cèntrica caseta amb
jardí interior. Tensa és
l’espera de l’espectador
durant una hora i mit-
ja, expectant per la re-
solució d’unes vides
que se saben febles en
la incertesa. La ciutat,
del dramaturg anglès
Martin Crimp, fa para-
da a la Sala Beckett amb
tot el seu potencial d’a-
nàlisi social apuntant
l’estomac de la platea.

Poques sensacions
inquieten tant com els
silencis entre còmpli-
ces. Emmarcats per una
llum sàviament admi-
nistrada, el matrimoni
que formen els perso-
natges interpretats per
Sílvia Bel i Joan Carre-
ras s’estimen i descon-
fien. La seva realitat és
ferma, tenen dos fills i
sengles feines prou ben
valorades. Ocupen un
lloc preeminent a l’e-
cosistema urbà. Però
batega sota l’aparença
un neguit sord. Fins i tot
un petó és causa de dis-
cussió i la fidelitat al
compromís penja d’un
fil. No són, els del capi-
t a l - c o n s u m i s m e ,
temps propicis als pro-
jectes estables.

La ciutat no és un
text fàcil de pair. Sílvia
Bel i Joan Carreras, dos
intèrprets de relleu que
darrerament estaven
acostumats als grans
escenaris, demostren
la seva capacitat en les
distàncies curtes. Són
personatges funambu-
listes, empeses irreme-
iablement les seves
pors a exhibir-se im-
púdiques sense xarxa
de seguretat. I en un
espai tan incert, perilla
tothom.

T



TEATRE crítica


