
Cinema |

Australia - Drama, aventures. Estats Units i Aus-
tràlia, 2008. Direcció: Baz Luhrmann. Intèrprets:
Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham,
Bryan Brown i Jack Thompson. Una aristòcrata he-
reta una granja enorme, al nord d’Austràlia, abans
de la Segona Guerra Mundial. Alguns veïns pode-
rosos, però, no li faran la vida gaire tranquil·la
»Manresa, Abrera
Bienvenidos al norte- Comèdia. França, 2009.
Direcció: Dany Boon. Intèrprets: Kad Merad, Dany
Boon, Zoé Felix, Anne Marivin, Philippe Duquesne,
Guy Lecluyse, Patrick Bosso, Zinedine Soualem.
L’encarregat d’una oficina de correus, demana que
el traslladin amb la intenció que la seva dona, Ju-
lie, superi una depressió que pateix. »Manresa,
Abrera
Bolt - Animació. EUA, 2008. Direcció: Chris Wi-
lliams i Byron Howard. Bolt és un gos que viu cada
dia aventures, intrigues i perills, però en un progra-
ma de televisió del qual és protagonista. »Abrera
Cuestión de honor –Drama, thriller,Estats Units,
2008. Direcció: Gavin O'Connor. Intèrprets: Edward
Norton, Colin Farrell, Jon Voight, Noah Emmerich,
Jennifer Ehle. Quatre policies de Nova York han es-
tat assassinats. El cap de detectius de Manhattan,
Francis Tierney, demana al seu fill, el detectiu Ray
Tierney, que es faci càrrec la investigació. »Manre-
sa
El gran Stan – Comèdia. Estats Units, 2007. Di-
recció: Rob Schneider. Intèrprets: Rob Schneider,
David Carradine, Jennifer Morrison, M. Emmet
Walsh. Stan Milton és un estafador egocèntric
amb èxit. Ho té tot: una dona bonica, una mansió,
un cotxe de luxe i diners. Però la seva darrera esta-
fa immobiliària no li surt bé. »Manresa, Abrera
El intercambio – Drama. Estats Units, 2008. Di-
recció: Clint Eastwood. Intèrprets: Angelina Jolie,
John Malkovich, Jeffrey Donovan. Christine Colli-
ne, una mare soltera, s’acomiada de Walter, el seu
fill de 9 anys, i se’n va a la feina. Quan torna a casa,
Walter ha desaparegut.  »Manresa, Abrera
El truco del manco - Drama. Espanya, 2008. Di-
recció: Santiago A. Zannou. Interpretació: Juan
Manuel Montilla Langui, Ovono Candela, Javier
Iglesias Gordo, Elio Toffana. Cuajo és el sobrenom
d’Enrique Heredia, un raper amb una paràlisi cere-
bral que li dificulta la mobilitat. »Manresa
Guerra de novias - Comèdia romàntica. Estats
Units, 2009. Direcció: Gary Winick. Interpretació:
Kate Hudson, Anne Hathaway, Steve Howey i
Crhsti Pratt. Liv i Emma són ami-  gues íntimes. To-
tes dues fa molt temps que planegen cada detall
de les seves bodes. »Manresa, Abrera
La clase - Drama. França, 2008. Direcció: Laurent
Cantet. Interpretació: François Bégaudeau, Vin-
cent Caire, Olivier Dupeyron, Patrick Dureuil. Fran-
çois i la resta de professors es preparen per en-
frontar-se a un nou curs en un institut situat en un
barri conflictiu. »Manresa
La mujer del anarquista - Drama. Alemanya, Es-
panya i França, 2008. Direcció: Peter Sehr i Marie
Noëlie. Intèrprets: Juan Diego Botto, María Val-
verde, Ivana Barquero, Nina Hoss. L’hivern de
1937, la jove Manuela i la seva filla Paloma recor-
ren els carrers de la Madrid assetjada.»Manresa
La semilla del mal - Terror. Estats Units, 2008.
Direcció: David S. Goyer. Interpretació: Odette
Yustman, Gary Oldman, Meagan Good i Idris Elba.
Casey Beldon odia la seva mare per haver-la aban-
donat de petita. »Manresa, Abrera
Madagascar 2 - Animació. Estats Units, 2008.
Direcció: Eric Darnell, Tom McGrat. Els animals
que van fugir del zoo de Nova York ara es troben
perduts a les platges de Madagascar.  »Manresa
Mi nombre es Harvey Milk- Drama. Estats
Units, 2009. Direcció: Gus Van Sant. Intèrprets:
Sean Penn, James Franco, Emile Hirsch, Josh Bro-
lin, Diego Luna, Alison Pill. Harvey Milk és un alt
executiu de Wall Street que decideix deixar la fei-
na i traslladar-se a la ciutat de San Francisco amb
la seva parella. Allí se significarà a favor dels drets
dels homosexuals.  Manresa, Abrera
Quarantine - Terror. Estats Units, 2009. Direcció:
John Erick. Intèrprets: Jennifer Carpenter, Johnat-
hon Schaech, Columbus Short. Una reportera i el
seu càmera fan un reportatge de la sortida noctur-
na d’un grup de bombers. »Manresa
Resistencia - Acció. Estats Units, 2009. Direcció:
Ed Zwick. Intèrprets: Daniel Craig, Liev Schreiber,
Jamie Bell, Alexa Davalos, Allan Corduner, Mark

Feuerstein. El 1941, els jueus són perseguits pels
nazis a l’Europa Central.»Manresa
Revolutionary road - Drama. Estats Units i  Reg-
ne Unit, 2008. Direc8ció: Sam Mendes. Intèrprets:
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shan-
non, Kathryn Hahn i David Harbour. Poden dues
persones trencar amb la rutina sense trencar entre
elles? Frank i April es muden a viure a Revolutiona-
ry Road i es declaren independents de les conven-
cions socials que els envolten. La seva vida, però,
s’acabarà degradant. »Manresa, Abrera
Siete almas - Drama. Estats Units, 2008. Direc-
ció: Gabriele Muccino. Interpretació: Will Smith,
Rosario Dawson, Woody Harrelson, Michael Ealy.
Ben Thomas és un agent d’Hisenda que està de-
primit pels remordiments. »Manresa, Abrera
Transporter 3 - Acció. França, 2008. Direcció: Oli-
vier Megaton. Intèrprets: Jason Statham, François
Berléand, Natalya Rudakova i Robert Knepper. La
missió de Frank Martin es portar Valentina, la filla
segrestada d’un important polític ucraïnès, de
Marsella a Odessa. Però la missió no serà gens
senzilla. »Manresa, Abrera
Una familia con clase – Comèdia romàntica.
Regne Unit, 2008. Direcció: Stephan Elliott. Intèr-
prets: Jessica Biel, Colin Firth, Kristin Scott Tho-
mas, Ben Barnes. John Whittaker  és un jove an-
glès de bona família que s’enamora de Larina, una
americana sexy i superficial amb qui es casa de
forma impulsiva. »Manresa

Xerrades |

MANRESA |

«Camps de solidaritat» - Avui, a les 8 de la tar-
da, al Casino, organitzat per Setem Catalunya.
«Gestió de bonificacions en la formació con-
tinuada a l’empresa (Forcem)» - Avui, d’11 a
14 h, a la Cambra de Comerç de Manresa (Muralla

del Carme, 17-23 2a planta), sessió informativa.

NAVARCLES |

«La crisi religiosa i la contemplació de Jesu-
crist» - Avui, a les 7 de la tarda, al Casal, a càrrec
de Josep Escós, rector de la parròquia.  

Música |

MANRESA |

Dani Flaco - Avui, a les 9 del vespre, a la Sala Pe-
tita del Teatre Kursaal. Entrades: 10 euros (8 euros
amb el carnet del Galliner i 6 euros els joves).

Gent gran |

MANRESA |

Coordinadora de Jubilats i Pensionistes - Di-
jous, caminada als Tres Salts. Sortida a le 9 del
matí des de la Ben Plantada.

Infantil |

BALSARENY |

L’hora del conte - Avui, a les 6 de la tarda, a la bi-
blioteca, narracio de tres contes curts amb Elisa
Jorba.

Gastronomia |

MANRESA |

Tast de vins- La Taverna Sprit de Vi (pl.  Carme, 2-
3) organitza per a avui, a 1/4 de 10 de la nit, un tast
de vins amb sopar inclòs. Hi haurà 5 vins i 5 plats.
El cost és de 25 euros i cal fer reserva al 93 872 03
26. Comentarà els vins Jaume Pont (El Setè Cel).

L’AGENDA

MANRESA

La mujer del anarquista Atlàntida 1 17.30-20.00-22.35 h

Mi nombre es Harvey Milk Atlàntida 2 17.50-20.10-22.30 h

La clase Atlàntida 3 17.15-19.45-22.20 h

Revolutionary road Bages Centre 1 17.30-20.00-22.30 h

Cuestión de honor Bages Centre 2 17.30-20.00-22.30 h

Madagascar 2 Bages Centre 3 17.45 h

El intercambio Bages Centre 3 19.35-22.10 h

Resistencia Bages Centre 4 17.00-19.30-22.00 h

El gran Stan Bages Centre 5 18.10-20.20-22.45 h

La semilla del mal Bages Centre 6 18.30-20.20-22.50 h

Transporter 3 Bages Centre 7 18.20-20.30-22.40 h

Bienvenidos al norte Bages Centre 8 18.25-20.35-22.45 h

Guerra de novias Bages Centre 9 18.20-20.20-22.45 h

Australia Bages Centre 10 18.00-21.45 h

Una familia con clase Bages Centre 11 18.15 h

El truco del manco Bages Centre 11 20.15 h

Quarantine Bages Centre 11 22.45 h

Siete almas Bages Centre 12 17.20-19.50-22.20 h

ABRERA

Siete almas Abrera 1 17.40-20.00-22.30 h

El gran Stan Abrera 2 18.15-20.30-22.45 h

Guerra de novias Abrera 3 18.00-20.15 h

El intercambio Abrera 3 22.15 h

Revolutionary road Abrera 4 18.15-20.30-22.45 h

Transporter 3 Abrera 5 18.30-20.45-23.00 h

Mi nombre es Harvey Milk Abrera 6 18.00 h

La semilla del mal Abrera 6 20.45-23.00 h

Bolt Abrera 7 18.10 h

Bienvenidos al norte Abrera 7 20.15-22.30 h

Australia Abrera 8 17.50-21.30 h
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Entre una inquietant angoi-
xa i la percepció d’una tra-
gèdia insondable es filtren

diàlegs d’una humana hilaritat
que esquincen el tel pesarós del
drama. L’espectador, alleujat,
s’acomoda en la petita treva,
conscient, però, que la resta del
trajecte no és sinó un sender
d’espines que transitarà descalç.
Tal és la densitat kafkiana de
L’home dels coixins, que es pot
veure a la sala petita del Teatre
Lliure de Barcelona. Un mun-
tatge dirigit per Xicu Masó so-
bre una dramatúrgia de Martin
McDonagh que fa estada a
Montjuïc fins el dia 22 de febrer.

El jove dramaturg anglès Mar-
tin McDonagh, nascut el 1970 a
Londres, ha estat titllat de hooli-
gan de les lletres. Al seu talent
uneix un caracter que l’han fet
un nom admirat i temut, a esto-
nes geni literari i en d’altres una
petulant estrella de rock. No en
va, el crític Aleks Sierz va escriu-
re d’ell, en un article a The Sun-
day Times, que «malgrat l’èxit,
triga menys a fer-se enemics que
altres escriptors a rebre respostes
negatives». L’home dels coixins
participa d’aquesta personalitat
tempestuosa. En el mateix es-
crit, l’autor de-
ia que «sempre
m’agrada una
història fosca
que sigui apa-
rentment inhu-
mana, però on
hi hagi un cor,
per molt menut
i camuflat que
estigui».

De cors i his-
tòries fosques n’hi ha quatre a
L’home dels coixins. Katurian té
enginy, les seves històries són
brillants, com terrible un secret
de joventut que el persegueix.
Escriu contes que no aconsegu-
eix publicar. El seu germà Mic-
hal pateix un endarreriment
mental, però no viu aliè al dra-
ma que va marcar la família de
per vida. El record de la seva in-
fància no és un paradís perdut
–l’espectador no triga a desco-
brir que l’horror habita, sobre-
tot, dormint entre els llençols
d’una innocència aparent– i els

dos personatges s’acaben preci-
pitant per un penya-segat de re-
mordiments mal guarits.

A l’altra banda, el tòpic joc del
poli bo i el poli dolent en la pell
de dos éssers amb més arestes
del que sembla. Ariel és un poli-
cia violent, amb la seva particu-
lar versió de la tendresa. El de-
tectiu Tupolski dirigeix la inves-
tigació dels crims infantils i s’es-
força en capturar la idiosincràsia
del jove de fràgil aspecte a qui té
per monstruós assassí. Són dos
policies en una dictadura, però
McDonagh no busca el desen-
llaç esperable d’aquesta associa-
ció i el traç dels dos personatges
s’escapa del convencionalisme i
destapa els pocs moments de co-
micitat –tensa– del muntatge.

L’arrencada de l’obra té molt
de Kafka: la sensació que la lògi-
ca s’esmicola i el desconcert
d’un individu, aclaparat pel pes
d’una culpa que no comprèn,
que busseja en la psicologia dels
seus captors per intuir el camí de
sortida. Però res és el que sem-
bla a primera vista. Durant dues
hores i mitja, la trama tomba i gi-
ra un i altre cop en cercles con-
cèntrics que destapen les misè-
ries vitals de cadascun dels pro-

tagonistes.
La factura in-

terpretativa és
impecable grà-
cies a quatre
actors esplèn-
dids que saben
transportar els
seus personat-
ges pels estadis
dels conflictes
interiors que,

progressivament, mostren a l’es-
pectador. Jacob Torres és Katu-
rian, l’individu indefens que re-
corre les diverses estacions de la
perplexitat fins a tastar el fel del
buit existencial. Eduard Munta-
da sap ser convincent passant de
sàdic torturador a supercangur
amb placa. I Albert Pérez fa del
detectiu Tupolski un home su-
perat per la dictadura. Miquel
Górriz fa de Michal, una carac-
terització, la de disminuït psí-
quic, sempre difícil de tre-
nar i que obliga a un pru-
dent equilibri.

«L’home dels coixins»,
de Martin McDonagh,
es pot veure al Teatre
Lliure de Barcelona
fins al dia 22 de febrer

APUNTS DE TEATRE
Toni Mata i Riu

Humana perversitat
ROS RIBAS

Miquel Górriz (dret) i Jacob Torres, a «L’home dels coixins»


