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CULTURES

IGUALADA
Joan Maragall. Poeta i ciuta-
dà Avui, a les 19 h, a la Bi-
blioteca Central, conferència a
càrrec del catedràtic i filòsof
Jordi Llovet. 

MANRESA
Com millorar l’èxit educatiu
de l’alumnat d’origen immi-
grat? Avui, a les 17.30 h, a
la sala d’actes dels Serveis Te-
rritorials a la Catalunya Central,
xerrada a càrrec de Pep Grata-
cós, professor i tutor de l’aula
d’acollida a l’Institut Pere Al-
sius, de Banyoles, i Roser Arge-
mí, cap de projectes de la Fun-
dació Jaume Bofill.
El judaisme Avui, a les 18
h, a l’AV Escodines, xerrada a
càrrec de l’historiador Josep
Alert. 

MANRESA
Fira de Santa Llúcia Avui.
Durant tot el dia, tradicional
ofrena de ciris de Santa Llúcia
a la Seu. 11.30: missa a la Seu.
17-18.30 h: taller d’arbre de
nadal amb cintes, al Parc de la
Seu. 18.30 h: ofrena oficial del
ciri de Santa Llúcia per part de
l’Ajuntament. 18.30-19.30:
concerts de nadales a la baixa-
da de la Seu i el vestíbul del ca-
rrer del Balç a càrrec del Grup
de Trompetes i el Cor Infantil
del Conservatori. 19 h: sorteig
de la panera de la fira.

PRATS DE LLUÇANÈS
Fira de Santa Llúcia Avui, a
les 11 h, missa a l’ermita de
Santa Llúcia.

BALSARENY
Taller de manualitats de Na-
dal Fins divendres, cada
dia, de 17 a 19 h, a la bibliote-
ca municipal.

MURA
Tions pels racons Durant
les festes de Nadal, exposi-
ció pels carrers de tions de to-
tes mides, alguns dels quals
estan mig amagats.

IGUALADA
Programa Quedem? Òm-
nium de l’Anoia organitza una
passejada per Igualada per co-
nèixer diferents activitats na-
dalenques aquest diumenge
al matí. Inscripcions al telèfon
628 05 42 01.

MANRESA
Programa Quedem? Òm-
nium del Bages organitza una
visita al nucli antic i la Fira de
Nadal de Santa Maria d’Oló per
aquest diumenge al matí. Ins-
cripcions fins al dia 15 de des-
embre al 93 872 63 21. 

MANRESA
L’hora del conte Avui, a les
18 h, a la biblioteca del Xup,
sessió de contes Els drets dels
infants. 
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AGENDA 

ACERO PURO ★ ★

Estats Units. 2011. 127 min.
Ciència-ficció, acció i drama.
Direcció: Shawn Levy.
Intèrprets: Hugh Jackman
(Charlie Kenton), Evangeline
Lilly (Bailey), Dakota Goyo
(Max Kenton).  Charlie
Kenton, un boxador que va
perdre l’oportunitat de
consolidar-se, fabricarà, amb
l’ajut del seu fill petit, Max, un
robot aspirant al campionat.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

AMANECER-PARTE 1 ★ ★

Estats Units, 2011. 117 mi-
nuts. Fantàstic, drama romàn-
tic. Direcció: Bill Condon. Intèr-
prets: Kristen Stewart (Bella
Swan), Robert Pattinson (Ed-
ward Cullen), Taylor Lautner
(Jacob Black).Bella i Edward
han de fer front a una cadena
d’esdeveniments ocasionats
per la seva boda, la romàntica
lluna de mel i el naixement de
la filla. Bages Centre (Manre-
sa), Kursal (Igualada) i Mul-
ticines Abrera.

ASESINOS DE ÉLITE ★ ★

Estats Units i Austràlia, 2011.
100 min. Thriller. Direcció:

Gary McKendry. Intèrprets: Ja-
son Statham (Danny), Robert
de Niro (Hunter), Clive Owen
(Spike).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.

CRIADAS Y SEÑORAS 
★ ★ ★ ★ 

Estats Units, 2011. 138 min.
Drama. Direcció: Iain Softley.
Intèrprets: Emma Stone (Euge-
nia Skeeter Phelan), Viola Da-
vis (Aibileen), Bryce Dallas Ho-
ward (Hilly Holbrook).A
Jackson, a Mississipí, l’any
1960, Skeeter escriu consells
per ajudar les dones a millorar
la cura de la llar. Multicines
Abrera.

EL GAT AMB BOTES ★ ★ ★ 

Estats Units, 2011. 90 minuts.
Animació. Direcció: Chris Miller.
Dobladors en català: Alberto
Mieza (Gat amb Botes), Esther
Solans (Kitty). El gat amb
botes, personatge secundari a
la nissaga Shrek, retorna con-
vertit aquest cop en protago-
nista de la pel·lícula. Atlàntida
i Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i Multici-
nes Abrera.

FUGA DE CEREBROS★ ★

Espanya, 2011. 106 min. Co-
mèdia. Direcció: Carlos Therón.
Intèrprets: Adrián Lastra (Al-
fonso), Alberto Amarilla (Chu-
li), Canco Rodríguez (Cabra). 
Alfonso viatja a Harvard per
conquerir el cor de la xicota
dels seus somnis, com va fer
el seu germà gran a Oxford.
Bages Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i
Multicines Abrera.

HAPPY FEET 2 ★ ★

Austràlia i Estats Units, 2011.
100 min. Animació, comèdia
familiar, musical. Direcció:
George Miller.  Segona part
d’aquesta història de pingüins
amb ganes de ballar, que ara
coneixeran una nova espècie
voladora molt semblant. Ba-
ges Centre (Manresa),
Kursal (Igualada) i
Multicines Abrera.

IN TIME★ ★

Estats Units. 2011. Acció,
ciència-ficció, thriller. 109 min.
Direcció i guió: Andrew Niccol.
Intèrprets: Justin Timberlake
(Will Salas), Amanda Seyfried
(Sylvia Weis), Olivia Wilde (Ra-
chel). La gent deixa d’enve-
llir a partir dels 25 anys. A par-
tir de llavors, l’única manera de
continuar viu és pagant més
temps. Bages Centre (Man-
resa), Kursal (Igualada) i
Multicines Abrera.

JANE EYRE★ ★

Regne Unit, 2011. 120 min.
Drama romàntic. Direcció: Cary
Joji Fukunaga. Intèrprets: Mia
Wasikowska (Jane Eyre),
Michael Fassbender (Edward
Rochester), Jamie Bell, Judi
Dench.  El segle XIX, l’òrfena
Jane Eyre és expulsada de
casa per la seva cruel tia Reed
i acaba en un orfenat.
Atlàntida (Manresa).

LA CONSPIRACIÓ ★ ★ 

Estats Units, 2011. Drama his-
tòric. 123 min. Direcció: Robert

Redford. Intèrprets: James
McAvoy (Frederick Aiken), Ro-
bin Wright (Mary Surratt), Ke-
vin Kline (Edwin). Després
de l’assassinat d’Abraham Lin-
coln, van ser detingudes 8 per-
sones acusades de conspira-
ció. Bages Centre (Manresa).

LES AVENTURES DE TINTÍN 
★ ★ ★ ★ 

Estats Units, 2011. 109 min.
Animació. Direcció: Steven
Spielberg. Intèrprets: Jamie
Bell (Tintín), Andy Serkis (capi-
tà Hàddock) i Daniel Craig (Sa-
kharine).Realitzada amb la
suma de còmics del carismàtic
periodista belga, essencial-
ment El secret de l’unicorn, El
tresor de Rackham el roig i El
cranc de les pinces d’or. Bages
Centre (Manresa) i Multici-
nes Abrera.

PREMONICIÓN ★ ★

Alemanya, França, Canadà,
2008. 107 minuts. Thriller. Di-
recció: Gilles Bourdos. Intèr-
prets: John Malkovich (Dr. Kay),
Evangeline Lilly (Claire) i Ro-
main Duris (Nathan). Na-
than, advocat a Nova York, se
sorprèn per les revelacions
d’un doctor que preveu quan
algú està a punt de morir. Per
primer cop troba sentit als fets
que han alterat la seva vida.
Bages Centre (Manresa).

UN DIOS SALVAJE  ★ ★ ★ ★

França, Alemanya, Polònia i
Espanya, 2011. 79 min. Tragi-
comèdia. Direcció: Roman Po-
lanski. Intèrprets: Jodie Foster
(Penèlope Longstreet), Kate
Winslet (Nancy Cowan), Chris-
toph Waltz (Alan Cowan) i John
C. Reilly (Michael Longstreet).
Un matrimoni nord-americà
i un d’europeu es reuneixen
perquè els seus fills s’han ba-
rallat en un parc. Atlàntida
(Manresa) i Multicines Abre-
ra.

UN MÉTODO PELIGROSO 
★ ★ ★ ★

Regne Unit, Alemanya, Cana-
dà, 2011. 99 minuts. Drama.
Direcció: David Cronenberg. In-
tèrprets: Keira Knightley (Sabi-
na), Viggo Mortensen (Freud) i
Michael Fassbender (Jung).
1904. Zuric. El psiquiatre Carl
Jung intenta aplicar la psicoa-
nàlisi que ha après de Sig-
mund Freud en  Sabina Spiel-
rein. L’atracció de Jung per Sa-
bina farà que l’amistat amb
Freud perilli. Bages Centre
(Manresa).

Les pel·lícules

LA CARTELLERA valoració realitzada per J. B. i E. S.
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LA FUENTE DE LAS MUJERES ★ ★ ★

Bèlgica, Itàlia, França. 2011. 135 min. Drama. Títol original: La
source des femmes. Direcció: Radu Mihaileanu. Intèrprets: Leïla
Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, Salek Bakri, Sabrina Ouazani, Hiam
Abbass, Mohamed Majd. Guió: Radu Mihaileanu i Alain-Michel
Blanc.  La pel·lícula té el grec Aristòfanes com a referent, però
també parteix d’una història real que va tenir lloc a Turquia l’any
2001. En un indret remot, les dones tenen com a obligació anar
a buscar l’aigua en una font situada al capdamunt d’una
muntanya. Un dia té lloc una tragèdia. Leila s’empipa i proposa
que les dones facin vaga d’amor i que deixin de mantenir
relacions sexuals amb els seus marits. Atlàntida (Manresa).

ARTHUR CHRISTMAS: OPERACIÓ REGAL ★ ★ ★

Regne Unit, Estats Units. 2011. 97 min. Animació. Direcció:
Sarah Smith. Codirecció: Barry Cook. Guió: Peter Baynham i Sarah
Smith.  El sistema per repartir els regals de Santa Claus ha
canviat moltíssim i s’ha modernitzat de manera gairebé militar,
però aquest any hi ha un petit oblit: una nena no rep la seva
bicicleta i el més jove de la família de la qual procedeix Santa
Claus vol encarregar-se personalment de dur-li el present. Per
fer-ho no utilitza cap dels nous instruments tecnològics, sinó el
vell trineu amb els rens i s’hi apunta l’original Santa Claus. Bages
Centre (Manresa), Kursal (Igualada) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES DE LA SETMANA

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

Sala 1 La fuente de las mujeres 17.10-19.40-22.10 h
Sala 2 El gat amb botes 18.20 h
Sala 2 Un dios salvaje 20.20-22.40 h
Sala 3 Jane Eyre 18.00-20.15-22.30 h

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 El gato con botas 3D 18.15-20.15 h
Sala 1 Happy Feet 3D 22.20 h
Sala 2 Les aventures de Tintín 18.20 h
Sala 2 Premonición 20.25-22.45 h
Sala 3 El gato con botas 18.20 h

Sala 3 Asesinos de élite 20.15-22.35 h

Sala 4 Happy Feet 2 18.00 h
Sala 4 Amanecer. Parte 1 20.00-22.40 h
Sala 5 Amanecer. Parte 1 17.00-19.15 h
Sala 6 Acero puro 17.20-19.50-22.20 h
Sala 7 Arthur Christimas 3D 18.10-20.10 h
Sala 7 Las aventuras de Tintín 3D 22.20 h
Sala 8 Arthur Christmas (català) 18.30-20.30-22.30 h
Sala 9 In time 18.10-20.20-22.40 h
Sala 10 La conspiració 17.50-20.10-22.30 h
Sala 11 Un método peligroso 18.15-20.15-22.40 h
Sala 12 Fuga de cerebros 2 18.20-20.30-22.45 h

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

Sala 1 Arthur Christmas 17.30-20.00 h
Sala 1 Amanecer. Parte 1 22.30 h
Sala 2 El gato con botas 18.00 h
Sala 2 In time 20.00-22.30 h
Sala 3 Happy Feet 2 18.15 h
Sala 3 Fuga de cerebros 2 20.15-22.30 h

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

Sala 1 Arthur Christmas 18.00-22.40 h
Sala 1 Arthur Christmas 3D 20.20 h
Sala 2 Happy Feet 2 18.30 h
Sala 2 Un dios salvaje 20.40-22-50 h
Sala 3 In time 17.50-20.20-22.40 h
Sala 4 Amanecer. Parte 1 17.45-20.15-22.45 h
Sala 5 El gato con botas 18.10-22.10 h
Sala 5 El gato con botas 3D 20.10 h
Sala 6 Acero puro 19.00-22.00 h
Sala 7 Las aventuras de Tintín 17.40 h
Sala 7 Asesinos de élite 20.00 h
Sala 7 Criadas y señoras 22.30 h
Sala 8 Fuga de cerebros 2 18.20-20.30-22.45 h



IGUALADA



ABRERA





MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

PENUMBRA
Direcció: Andrés Lima. In-

tèrprets: Luis Bermejo, Na-
thalie Poza, Guillermo Tole-
do i Alberto San Juan. Au-
tors: Juan Cavestany i Juan
Mayorga. 7 de desembre,
Teatre Lliure (Montjuïc).
Barcelona.

a companyia
Animalario va
tornar a l’esce-

na barcelonina, la set-
mana passada al Teatre
Lliure de Montjuïc, amb  
el seu darrer muntatge,
Penumbra. Luis Ber-
mejo, Nathalie Poza, Al-
berto Sanjuan i, en el
seu retorn als escenaris,
Guillermo Toledo –sota
la direcció d’Andrés
Lima– presenten un
muntatge inquietant,
obscur, tintat d’una
mancança de narrativi-
tat aparent, per endin-
sar-se en el món de les
pors, les angoixes, un
baix continu amb el que
es pot conviure, ignorar
o deixar que t’envaeixi.

Possiblement, la pre-
misa base de la que par-
teix l’espectacle –i amb
menció durant el seu
desenvolupament– és
com explicar-li el món a
un nen sense mentir-li.
L’acció situa els quatre
personatges en una ca-
seta de platja. És estiu, o
això sembla, temps de
vacances, aparentment
l’època més relaxada,
de desconnexió, ... Per
què, doncs, és el mo-
ment en que els temors
afloren amb més for-
ça? Perquè esdevenen
el baix continu vital dels
personatges, que emer-
geix amb força davant
les pressumptament in-
nocents preguntes d’un
nen, una marioneta
manipulada i a la que
dóna veu Luis Bermejo.

Les preguntes se suc-
ceeixen a un ritme in
crescendo, en una apa-
rent però anormal quo-
tidianitat dels perso-

natges: es pot viure en
penombra? Un món de
clarobscurs on la raó és
deixar-se dominar per
la foscor o la claror. Per-
sonatges reals que tam-
bé esdevenen mario-
netes a qui les seves in-
quietuds en mouen els
fils, moguts o paralit-
zats segons la por.

Què és el que passa
amb Penumbra? És un
muntatge tocat d’un ex-
cessiu to intimista, per-
sonalitzat a l’extrem,
entrant en paràmetres
de psicoanàlisi que po-
den caure lluny a l’es-
pectador. Mancat d’una
narrativitat precisa, tant
en el contingut com en
el desenvolupament,
l’obra esdevé propera,
en lleugers contactes
amb una línia més pre-
cisa i aclaridora, a través
del personatge del nen,
encara aliè a la por au-
tèntica, els seus  per
quès? Poden esdevenir
els mateixos que el de
l’espectador, que s’afer-
ra a les línies narratives
més solvents.

La gran pregunta del
muntatge és, certament,
la que obre els grans
interrogants a ulls del
públic, en una entrega
de reflexió i silenci acla-
parador. Però el que sí
és Penumbra són qua-
tre actors magnífics i
en majúscules: Toledo i
Bermejo esdevenen els
contrapunts oposats a
la parella protagonista,
Poza i Sanjuan, en un
compromís i expressió
física atordidora. 

És xocant i possible-
ment desorientador
que la manca d’explíci-
ta narrativitat sigui l’a-
tractiu de Penumbra,
possiblement per anar
un pas més endavant
de qui s’ha plantejat les
seves pors i qui no. Si-
guin quines siguin les
conclusions, Animala-
rio de nou, tant per de-
fensors com per de-
tractors, no deixa indi-
ferent ningú.

L



EL CANTÓ FOSC
D’ANIMALARIO

Barcelona
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

«Penumbra» va passar pel Lliure sense
convèncer pel seu to excessivament íntim

Bermejo i Poza

ANDRÉS DE GABRIEL

«Parlant d’angoixes
vitals, els excel·lents
actors d’Animalario
tornen a no deixar
indiferent ningú»


