
SMILEY
Director i autor: Guillem

clua. Intèrprets: ramon Pu-
jol i albert triola. 7 de ge-
ner. Sala Flyhard. Barce-
lona. (Entrades exhaurides).

os punts. Guió.
Tancar parèn-
tesi. De l’emo-

ticona del somriure al
doble check del what-
sapp han passat pocs

anys i moltes modes.
La Sala Flyhard del bar-
ri de Sants de Barcelo-
na ha tornat a reblar el
clau amb una comèdia
tendra i hilarant en que
una parella gai repro-
dueix els tòpics de l’e-
namorament: truco, no
truco, m’agrades, no pot
ser, som diferents, algú
com tu mai estaria amb
algú com jo. Pors, neu-
res, indecisions i certe-
ses que es fonen com el
gel i que s’intensifiquen
per la voracitat del de-
sig d’immediatesa que
genera la tecnologia.
Fins i tot hi ha parelles
que trenquen perquè
un no respon el what-
sapp de l’altre. Tre-
mendo. Smiley és una
peça brillant que ens
recorda que en l’amor,
tot pronòstic és absurd.

D



iGuaLaDa
Cinema en versió original
Avui, a les 18 h, a la Biblioteca
central d’igualada, projecció
en versió original i subtítols en
castellà de la pel·lícula rebec-
ca, dirigida per alfred hitch-
cock. El film es comentarà en
el club de lectura en anglès.

ManrESa
«Despertar espiritual: un
camí cap a la llum» Avui, a
les 19 h, a la sala d’actes del
casino, conferència a càrrec de
Pilar quera, mestra, formadora
i assessora en el camp de l’e-
ducació, i membre de Brahma
Kumaris a Barcelona. 

iGuaLaDa
Arxiu Comarcal Des d’avui,
realisme, color i optimisme,
d’anna Seguranyes. fins al 15
de febrer a l’Escola Gaspar
camps. inauguració, a les 20 h.

ManrESa
Arxiu Comarcal Des d’avui,

Els meus records. fins al 8 de
març, de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de 15.30 a 18 h
(excepte divendres tarda). 

oLESa DE MontSErrat
Recollida d’arbres de Nadal
Fins l’11 de gener, al punt

de recollida de la plaça cata-

lunya, als punts de recollida de
poda i a la deixalleria .

ManrESa
Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes Dijous, cami-
nada a Salelles amb sortida a
les 8.30 h de la plaça Sant Do-
mènec. 
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CULTURES

AMOR ES TODO LO QUE 
NECESITAS ★★

Dinamarca, itàlia, 2011.
comèdia romàntica. 112
minuts. Direcció: Susanne Bier.
intèrprets: Pierce Brosnan
(Phillip), tryne Dyrholm (ida),
Kim Bodnia (Leif), Molly Blixt
Egeling (astrid) i Paprika
Steen (Benedikte). una
divorciada que té càncer i un
home que comercia amb
llimones es coneixen a la boda
dels seus fills i, des
d’aleshores, l’amistat creix fins
a esdevenir quelcom més
profund. Bages Centre
(Manresa).

CREPÚSCULO: AMANECER 2
★★

Estats units, 2012.
fantàstica. 115 minuts.
Direcció: Bill condon.
intèrprets: Kristen Stewart
(Bella cullen), robert
Pattinson (Edward cullen),
taylor Lautner (Jacob Black),
Peter facinelli (Dr. carlisle),
Elizabeth reaser (Esme),
ashley Greene (alice), Dakota
fanning (Jane),  Mackenzie
foy (renesmee).  La boda
de Bella i Edward culmina un
amor viscut amb dificultats,
especialment a causa de
l’hostilitat de certs vampirs
respecte de l’enllaç, i també
per culpa de Jacob, un home
llop amb afany per mostrar
musculatura i enamorar la filla
de Bella i Edward, renesme.
Bages Centre (Manresa).

EL ALUCINANTE MUNDO DE
NORMAN ★★★

Estats units, 2012. animació.
92 minuts. Direcció: chris
Butler i Sam fell. norman
és un nen marginat a classe
que té el poder de veure els
morts. a casa parla amb
l’espectre afable de la seva
àvia i quan va pel carrer ho fa
amb els esperits. una antiga
maledicció que recau en el
poble on viu fa que un grup
de cadàvers torni a la vida.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

EL CUERPO ★★

Espanya, 2012. thriller.
107minuts. Direcció: oriol
Paulo. intèrprets: Belén rueda
(Mayka villaverde), José
coronado (Jaime Peña), hugo
Silva (Álex ulloa) i aura
Garrido (carla). El cadàver
de la milionària Mayka
villaverde desapareix del
tanatori. un inspector
turmentat investiga què ha
passat i fins a quin punt la
seva mort és responsabilitat
del jove marit de Mayka, un
científic enamorat d’una de
les seves alumnes. Bages

Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

EL HÒBBIT: UN VIATGE IN-
ESPERAT ★★★★

nova Zelanda, 2012. fantasia.
169 minuts. Direcció: Peter
Jackson. intèrprets: Martin
freeman (Bilbo Baggins), ian
McKellen (Gandalf), andy
Serkis (Gollum), cate
Blanchett (Galadriel), Elijah
Wood (frodo Baggins). 
L’aventura explica el viatge de
Bilbo Baggins, que es veu
arrossegat a una èpica cerca
que el porta a reclamar el
regne que anys abans havien
perdut els nans a mans del
temible drac Smaug. Bages
Centre (Manresa), Kursaal
(Igualada) i Multicines
Abrera.

EN RALPH, EL DESTRUC-
TOR/¡ROMPE RALPH! ★★★

Estats units, 2012. animació.
108 min. Direcció: rich Moore.
Guió: Phil Johnston i Jennifer
Lee, basat en un argument de

rich Moore, Phil Johnston i Jim
reardo. Producció Disney
que arriba avalada per
excel·lents crítiques. El malvat
d’un videojoc s’afarta de la
seva feina i decideix provar
sort en una altra banda.
Bages Centre (Manresa),
Kursaal (Igualada) i
Multicines Abrera.

L’ORIGEN DELS GUARDIANS
★★

Estats units, 2012. animació,
aventures. 97 minuts.
Direcció: Peter ramsey. 
una història animada al servei
d’un dream team d’herois
infantils protectors: Bunny, el
conill de Pasqua; norte, un
Santa claus rus amb molt mal
geni; la fada que recull les
dents; el més nord-americà,
Jack frost; i Sandy, que
controla els somnis.
Multicines Abrera.

LAS SESIONES ★★★

Estats units, 2012. Drama. 95
minuts. Direcció: Ben Lewin.

intèrprets: John hawkes
(Mark), helen hunt (cheryl),
Williams h. Macy (pare
Brenan) i Moon Bloodgood
(vera). Mark o’Brien és un
escriptor i poeta de
Massachusetts que de petit
va tenir la pòlio, una malaltia
que el va condemnar a viure
amb el cos paralitzat. El film
aborda com o’Brien va deixar
enrere la virginitat gràcies a
una sexòloga malgrat els
nombrosos condicionaments
personals. Bages Centre
(Manresa).

LA VIDA DE PI ★★★★

Estats units, 2012. Drama.
127 minuts. Direcció: ang Lee.
intèrprets: Suraj Sharma (Pi
Patel), irrfan Khan (Pi adult),
tabu (Gita Patel), gérard
Depardieu (cook), rafe Spall
(escriptor) i adil hussain (pare
de Pi). Basada en la novel·la
de Yann Martel, el film mostra
com el propietari d’un zoo
sobreviu a un naufragi i es
veu obligat a compartir un bot
salvavides amb un animal, ni
més ni menys que un tigre.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LO IMPOSIBLE ★★★

Espanya, Estats units, 2012.

Drama. 107minuts. Direcció: J.
a. Bayona. intèrprets: naomi
Watts (María), Ewan McGregor
(henry), tom holland (Lucas) i
oaklee Pendergast (Simon). 
una família arriba a un hotel
per gaudir d’unes vacances,
però de sobte es troben
enmig d’una de les pitjors
amenaces del mar. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LOS MISERABLES ★★★★

Estats units, 2012. Musical.
158 min. Direcció: tom
hooper. intèrprets: hugh
Jackman (Jean valjean),
russell crowe (Ja-vert), anne
hathaway (fantine), amanda
Seyfried (cosette), helena
Bonham carter (Mme.
thénardier) i Sacha Baron
cohen (thénardier). a la
frança del segle XiX, un
exconvicte anomenat Jean
valjean aconsegueix redimir
els seus pecats malgrat
l’assetjament del constant i
malvat policia Javert. La vida
de valjean s’unirà a la de la
fantine, víctima de l’horror de
la pobresa, quan accedeixi a
protegir la seva filla, cosette.
Bages Centre (Manresa),
Kursaal (Igualada) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules

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

★★★★★ oBra MEStra ★★★★ MoLt Bona ★★★ Bona ★★ intErESSant ★ rEGuLar ● DoLEnta

LA NOCHE MÁS OSCURA ★★★★★

Estats units, 2012. Drama, thriller. 157minuts. Direcció: Kathryn
Bigelow. intèrprets: Jessica chastain (Maya), Jason clarke (Dan),
Joel Edgerton (Patrick), Jennifer Ehle (Jessica), Mark Strong
(George). Guió: Mark Boal. Maya és una agent que viu en un
món d’homes, envoltada d’agressivitat, i es veu implicada en la
captura per part de la cia del terrorista més buscat del món: Bin
Laden. Bages Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

THE MASTER ★★★★

Estats units, 2012. Drama. 97minuts. Direcció: Paul thomas
anderson. intèrprets: Joaquin Phoenix (freddie quell), Philip
Seymour hoffman (Lancaster Dodd), amy adams (Peggy Dodd),
Laura Dern (helen), Jesse Plemons (val Dodd) i rami Malek
(clark).  Joaquim Phoenix es fica en la pell d’un veterà de la
Segona Guerra Mundial que no troba el seu espai quan torna als
Estats units. Greument inestable i amb una forta addicció a
l’alcohol, freddie coincideix casualment amb un líder carismàtic i
sorprenent, Lancaster Dodd, que interpreta Philip Seymour
hoffman. Bages Centre (Manresa).

CIRQUE DU SOLEIL: MUNDOS LEJANOS 3D ★★

Estats units, 2012. fantasia. 91 minuts. Direcció i guió: andrew
adamson. Producció executiva: James cameron, Jacques Méthé,
ary Granat i Ed Jones. Música: Benoit Jutras. És una producció
nascuda al voltant d’un dels darrers espectacles de la companyia
cirque du Soleil: Mundos lejanos. a través d’una selecció
d’escenes, exposa com una jove parella d’enamorats se separa i
torna a retrobar-se. Bages Centre (Manresa).

EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS ★★★

canadà i frança, 2012. thriller, suspens. 106 minuts. Direcció:
Pascal Laugier. intèrprets: Jessica Biel (Julia), Jodelle ferland
(Jenny), Stephen Mchattie (Dodd), William B. Davis (xèrif
chestnut), Samantha ferris (tracy), Katherine ramdeen (carol),
Eve harlow (christine). una infermera intenta que no passi al
seu fill el mateix que a la majoria dels nadons que neixen al seu
poblat. relats de desaparicions que porten a la desesperació el
personatge de Jessica Biel. Bages Centre (Manresa), Kursaal
(Igualada) i Multicines Abrera.

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 caMí DELS truLLoLS

Sala 1 El hobbit (digital) 18.30-22.00 h
Sala 2 ¡Rompe Ralph! 18.10 h
Sala 2 Lo imposible 20.20 h
Sala 2 Amor es todo lo que necesitas 22.40 h
Sala 3 El cuerpo 18.20-20.30-22.40 h
Sala 4 The master 18.00-22.00 h
Sala 5 La noche más oscura 19.00-22.00 h
Sala 6 El hobbit 3D (48 fps) 19.10-22.20 h
Sala 7 Cirque du Soleil 3D 18.20. 20.20-22.40 h
Sala 8 El hombre de las sombras 18.20-20.25-22.45 h
Sala 9 Los miserables 17.00-20.00 h
Sala 10 El hobbit 19.30 h
Sala 10 Crepúsculo: Amanecer 2 22.40 h
Sala 11 El alucinante mundo de Norman 18.00 h
Sala 11 La vida de Pi 20.00 h
Sala 11 Las sesiones 22.30 h
Sala 12 Los miserables 19.10-22.10 h

KURSAL �93 805 32 22 carrEr DE Sant MaGí, 29

Sala 1 El hombre de las sombras 18.15-20.15-22.30 h
Sala 2 ¡Rompe Ralph! 17.30 h
Sala 2 El hobbit 19.30-22.30 h
Sala 3 Los miserables 18.00-22.30 h

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

Sala 1 La noche más oscura 19.15-22.15 h
Sala 2 El hobbit 3D 18.30-22.00 h
Sala 3 El hobbit 17.30-21.00 h
Sala 4 Los miserables 18.15-21.15 h
Sala 5 ¡Rompe Ralph! 18.00-20.15 h
Sala 5 ¡Rompe Ralph! 3D 22.30 h
Sala 6 El hombre de las sombras 17.50-20.10-22.30 h
Sala 7 El origen de los guardianes 18.10 h
Sala 7 La vida de Pi 20.20 h
Sala 7 Lo imposible 22.50 h
Sala 8 El alucinante mundo de Norman 18.20 h
Sala 8 El cuerpo 20.20-22.40 h

REGIÓ7no ES fa rESPonSaBLE DE LES variacionS horàriES
quE facin LES SaLES DE ProJEcció En La ProGraMació 
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ELS CINES I ELS HORARIS

AGENDA 

LA NOCHE MÁS OSCURA
Direcció. Kathryn Bige-

low. Intèrprets: Jessica
chastain (Maya), Jason clar-
ke (Dan), Joel Edgerton (Pa-
trick), Jennifer Ehle (Jessica)
i Mark Strong (George).
Guió: Mark Boal. Estats
Units, 2012. Drama, thri-
ller. 157 minuts. Manresa i
Abrera. ★★★★★

a noche más
oscura ja va fer
córrer rius de

tinta molt abans d’arri-
bar a la pantalla gran,
quan fou acusada d’ha-
ver-se beneficiat d’in-
formes secrets de la CIA
i generà un debat públic
en el Estats Units que
ultrapassà la dimensió
estrictament cinema-
togràfica. Kathryn Bi-
gelow ha jugat molt fort
i, després de guanyar
l’Oscar amb En tierra
hostil, torna a capbus-
sar-se en un episodi his-
tòric recent i conflictiu.

El film relata minu-
ciosament l’operació
dels serveis secrets que
va comprendre una dè-
cada i que va culminar
amb l’assassinat d’Osa-
ma bin Laden. L’autora
de Días extraños ja ens
deixa clar des de l’om-
brívol i impactant pro-

lèg –amb un fons negre
i les veus d’algunes víc-
times de la tragèdia de
les Torres Bessones–
que no presenciarem
un producte estandard
i inofensiu.

La noche más oscura
introdueix en la seva
primera part –la més
polèmica–, quan mos-
tra els sistemes de tor-
tura de la CIA, una cal-
culada i incòmoda am-
bigüitat. Bigelow ex-
plora amb un verisme
sec i desassossegant les
interioritats de l’espio-
natge americà, i perso-
nifica la seva essència
en l’agent Maya, una
dona superdotada, dis-
tant i obsessiva. La di-
rectora d’Acero azul no
cedeix ni a la grandilo-
qüència formal ni a la
solemnitat ideològica.

El film no pretén
confeccionar un dis-
curs unidireccional,
sinó que aspira a sub-
mergir-nos en el cor as-
pre d’una institució fre-
da i expeditiva.  La po-
derosa maquinària ar-
tística orquestrada per
la virtuosa cineasta as-
soleix el seu punt més
àlgid en el seu aclapa-
rador tram final: no no-
més roda l’assalt al for-
tí del lider d’Al-Qaida
amb una precisió esfe-
reïdora, sinó que també
copsa la brutal solitud
de la seva antiheroïna
en un pla impressio-
nant, molt allunyat dels
consabuts epílegs pa-
triòtics.

L



CALCULADA
AMBIGÜITAT

Jordi Bordas

CINEMA crítica

La directora Kathryn Bigelow explora a
«La noche más oscura» les interioritats
de l’espionatge nord-americà

Toni Mata i Riu 

L’AMOR, SÍ,
ÉS CEC
DEL TOT

TEATRE crítica


