
Cinema |

Asesinato justo - Drama policiac. Estats Units,
2008. Direcció: Jon Avnet. Intèrprets: Al Pacino,
Robert De Niro, Carla Gugino. Els detectius Turk i
Rooster s’enfronten a la jubilació tot i que no estan
preparats. Però abans es veuen involucrats en un
antic cas resolt per ells. »Manresa, Abrera
Babylon - Acció. Estats Units, 2008. Direcció:
Mathieu Kassovitz.  Intèrprets: Vin Diesel, Michelle
Yeoh, Mélanie Thierry, Gérard Depardieu. Un sol-
dat veterà haurà de traslladar de Rússia a Nova
York una misteriosa noia. »Manresa, Abrera
El niño con el pijama de rayas - Drama. Regne
Unit, 2008. Direcció: Mark Herman. Intèrprets: Da-
vid Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend, Amber
Beattie. A Berlín, l’any 1942, Bruno, un nen de 9
anys, viu la seva infantesa ignorant l’extermini
dels jueus. Un dia coneix Shmuel, un nen que viu a
l’altra banda d’una reixa. »Manresa, Abrera
Happy - Drama. Regne Unit, 2008. Direcció: Mike
Leigh. Intèrprets: Sally Hawkins, Eddie Marsan,
Alexis Zegerman i Samuel Roukin.Poppy és pro-
fessora i es pren la vida amb alegria fins que des-
cobreix que li han robat la bicicleta i s’apunta per
treure’s el carnet de conduir. »Manresa
La carrera de la muerte - Acció. Estats Units,
2008. Direcció: Paul W.S. Anderson. Intèrprets: Ja-
son Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson. Illa Ter-
minal, el futur. Les competicions televisades en di-
recte s’han convertit en sagnants reality shows.
Un grup de presos acusats d’assassinat protago-
nitzen una cursa de cotxes fatal, qui passi cinc pro-
ves obtindrà la llibertat. »Manresa, Abrera
La conspiración del pánico - Suspens. Estats
Units, 2008. Direcció: D.J. Caruso. Intèrprets:  Shia
LaBeouf, Michelle Monaghan. Jerry i Rachel reben
una trucada que els adverteix de l’arribada immi-
nent de la policia. »Manresa, Abrera
La isla de Nim - Aventures. Estats Units, 2008.
Direcció: Jennifer Flackett i Mark Levin. Intèrprets:
Abigail Breslin, Jodie Foster i Gerard Butler. L’illa
de Nim és un lloc on tot creix esbojarradament, so-
bretot la imaginació. Una nena amb molt caràcter,
Nim, fa una increïble vida tropical. » Abrera
Los extraños - Thiller terror. Estats Units, 2008.
Direcció: Bryan Bertino. Intèrprets: Liv Tyler, Scott
Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Mar-
golis, Glenn Howerton. Quan Kristen i James tor-
nen a casa, algú truca a la porta a les 4 de la mati-
nada i pregunta amb una veu estranya «que hi ha
la Tamara?». »Manresa
Mamma Mia!- Comèdia romàntica. Musical. Es-
tats Units, 2008. Direcció: Phyllida Lloyd. Intèr-
prets: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth,
Stellan Skarsgård. Sophie està a punt de casar-se,
però abans vol conèixer el seu pare. »Manresa
No me pidas que te bese porque te besaré -
Comèdia. Estat espanyol, 2008. Direcció: : Albert
Espinosa. Intèrprets: Eloy Azorín, Albert Espinosa,
Teresa Hurtado de Ory, Roberto Enríquez. L’Albert
està a punt de casar-se però no està segur si esti-
ma la seva promesa. Per evitar parlar amb ella s’a-
punta a un curs de guitarra amb nois especials, li
ensenyen un truc per saber si l’estima. »Manresa
Quemar después de leer - Comèdia. Estats
Units, 2008. Direcció: Joel i Ethan Coen. Intèrprets:
George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand,
John Malkovich i Tilda Swinton. L’analista Osbor-
ne Cox arriba a la seu central de la CIA a Arlington,
Virgínia. L’objectiu de la trobada és el seu comiat,
fet que desencadena definitivament en una crisi
amb la seva muller, Katie. »Manresa, Abrera
Reflejos - Terror. Estats Units, 2008. Direcció: Ale-
xandre Aja. Intèrprets: Kiefer Sutherland, Paula
Patton, Cameron Boyce, Erica Gluck. Ben Carson
ha passat gairebé un any suspès com a detectiu
per haver disparat fatalment a un altre policia. L’ac-
cident el va portar a l’alcoholisme i a la separació
de la seva família. Per recuperar-la comença a tre-
ballar en una nova feina però un enorme mirall re-
flecteix imatges inquietants. »Manresa, Abrera
Sangre de mayo - Drama. Estat espanyol, 2008.
Direcció: José Luis Garci. Intèrprets: Quim Gutiér-
rez, Paula Echevarría, Manuel Galiana, Lucía Ji-
méne. Gabriel i Inés són parella. Durant la seva re-
lació es troben enmig de lluites amb les tropes de
Napoleó. »Manresa
Santos - Ciencia-ficció. Espanya, Japó, Xile,
2008. Direcció: Nicolás López. Intèrprets: Javier
Gutiérrez, Elsa Pataky, Leonardo Sbaraglia, Gui-
llermo Toledo. Salvador Santos és dibuixant de cò-

mics. Un viatger del temps li advertirà que el seu
millor amic és un tirà d’una altra dimensió que de-
sitja destruir el nostre univers. »Manresa
Sexykiller - Terror. Espanya, 2008. Direcció:Mi-
guel Martí. Intèrprets: Macarena Gómez. Bárbara
és una noia d’aspecte innocent que amaga un ins-
tint assassí. Mentre el campus on estudia s’omple
de cadàvers, la policia intenta descobrir qui és el
responsable. »Manresa
Tres mujeres y un plan - Comèdia. Estats Units,
2008. Direcció: Callie Khouri. Intèrprets: Diane
Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes. Tres dones
necessiten guanyar molts diners. »Manresa
Tropic Thunder - Comèdia. Estats Units, 2008.
Direcció: Ben Stiller. Intèrprets: Ben Stiller, Robert
Downey Jr., Tom Cruise, Steve Coogan. Un grup
d’actors egocèntrics pretén rodar una pel·lícula
bèl·lica però els seus capricis fan enfadar el direc-
tor que els abandona a la selva. »Manresa, Abrera
Una conejita en el campus - Comèdia. Estats
Units, 2008. Direcció: Fred Wolf. Intèrprets: Anna
Faris. Shelley Darlington té una vida sense preocu-
pacions a la mansió Playboy. Però un dia és expul-
sada i acaba en una residència universitària envol-
tada de noies poc agraciades. »Manresa, Abrera
Viaje al centro de la Tierra - Aventures. Estats
Units, 2008. Direcció: Eric Brevig. Intèrprets: Bren-
dan Fraser, Josh Hutcherson i Anita Briem. Durant
una expedició a Islàndia, el visionari científic Tre-
vor Anderson, Sean i Hannah, queden atrapats en
una cova. »Manresa, Abrera
Vicky Cristina Barcelona - Comèdia. Espanya i
Estats Units, 2008. Direcció: Woody Allen. Intèr-
prets: Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Javier
Bardem. Vicky i Cristina, arriben a Barcelona per
passar les vacances. »Manresa, Abrera

Música |

MANRESA | 

Marc Ayza - Avui, a 2/4 d’11 de la nit, concert del

bateria Marc Ayza, a la sala El Sielu.  Amb Roger
Mas (fender rhode), Tom Warburton (baix) i DJ He-
lios (als plats). Preu: 8 euros a guixeta.

Escena |

MANRESA | 

«Soterrani»- Avui, a les 9 del vespre, a la Sala
Gran del teatre Kursaal, posada en escena de l’o-
bra «Soterrani», de Josep M. Benet i Jornet, amb
la direcció de Xavier Albertí, i les interpretacions
de Pere Arquillué i Pep Cruz. Preu: 20 euros; preu
especial de 10 euros amb el Carnet Galliner.

Xerrades |

MANRESA | 

«Al voltant d’un te parlem de l’Islam» - Avui, a
les 8 del vespre. Sala d’actes del Casino. 
«L’escola del 68» - Avui, a les 8 del vespre a l’Au-
ditori Caixa Manresa. A càrrec de Pere Bonet, psi-
quiatre, Pere Culell, cirurgià, Gonçal Mazcuñán,
periodista, Adolf Todó, directorgeneral de Caixa
Catalunya, Francesc Anton, director del col·legi La
Salle, i Joan Cornet, exalcalde de Manresa. Mo-
derat per Vicenç Comas, periodista.

SANT JOAN DE VILATORRADA | 

«Recuperem la memòria, recuperem la his-
tòria» - Avui, a les 8 de la tarda a la Biblioteca Cal
Gallifa.A càrrec de Joaquim Aloy, historiador i gua-
nyador del Premi Bages de Cultura 2007. 

Projeccions |

MANRESA | 

«Passejant per Nova York» - A càrrec d'Antoni
Muntada. Avui, a 2/4 de 10 de la nit, al local de Fo-
to Art Manresa.

L’AGENDA

MANRESA

Quemar después de leer Atlàntida 1 18.25-20.30-22.40 h

Tres mujeres y un plan Atlàntida 2 18.10-20.20-22.35 h

Happy. Un cuento sobre... Atlàntida 3 17.50-20.10-22.30 h

La conspiración del pánico Bages Centre 1 17.30-20.00-22.30 h

Viaje al centro de la tierra Bages Centre 2 18.00 h

Mamma Mia! Bages Centre 2 20.00 h

Los extraños Bages Centre 2 22.45 h

Santos Bages Centre 3 18.15-20.15-22.40 h

Sexykiller Bages Centre 4 18.30-20.30-22.45 h

Asesinato Justo Bages Centre 5 18.10-20.20-22.30 h

Reflejos Bages Centre 6 17.50-20.10-22.35 h

La carrera de la muerte Bages Centre 7 18.15-20.20-22.40 h

Una conejita en el campus Bages Centre 8 18.25-20.30-22.50 h

Vicky Cristina Barcelona (català) Bages Centre 9 18.15-22.45 h

Vicky Cristina Barcelona (VOSE) Bages Centre 9 20.15 h

Tropic Thunder Bages Centre 10 17.20-22.30 h

Sangre de mayo Bages Centre 10 19.30 h

Babylon Bages Centre 11 20.20 h

No me pidas que te bese... Bages Centre 11 18.20-22.35 h

El niño con el pijama de rayas Bages Centre 12 18.20-20.15-22.45 h

ABRERA

La conspiración del pánico Abrera 1 18.20-20.40-23.00 h

El niño con el pijama de rayas Abrera 2 17.50-19.50-22.15 h

La isla de Nim Abrera 3 18.40 h

Reflejos Abrera 3 20.50-23.00 h

Una conejita en el campus Abrera 4 18.30-20.30-22.30 h

Quemar después de leer Abrera 5 18.00-20.00-22.30 h

Viaje al centro de la Tierra Abrera 6 17.50 h

La carrera de la muerte Abrera 6 20.10-22.45 h

Asesinato justo Abrera 7 18.15-20.15 h

Vicky Cristina Barcelona (català) Abrera 7 22.20 h

Tropic Thunder Abrera 8 18.00-20.20 h

Babylon Abrera 8 22.45 h
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Les despulles de l’actor man-
resà Jordi Ferrer Martínez, co-
negut en el món escènic com a
Mag Ferr-Man i per les seves
participacions en espectacles
com la Innocentada, seran aco-
miadades demà, divendres, en
un funeral a l’església de Crist
Rei a les 10 del matí. 

Ferrer, que va morir dimarts, a
l’edat de 58 anys, en caure des
del cinquè pis del Centre Hospi-
talari de Manresa, serà recordat
com un mestre de mestres en el
món de la màgia. Tot i treballar
en una impremta, l’actor ja des
de ben petit es va dedicar a
l’il·lusionisme, un art que el va
dur a actuar a nombroses pobla-
cions de tot Catalunya. També
era una cara fixa al Campi qui
Jugui, on durant anys va organit-
zar tallers i exhibicions de màgia
per als petits i no tan petits, i era
membre de l’Associació Catala-
na d’Il·lusionisme.

En el camp pròpiament del
teatre, Ferrer va participar en
tots els muntatges de la Inno-
centada, la sàtira per excel·lèn-
cia manresana, des que hi va co-
mençar a col·laborar, cap a la

18a edició. També va formar
part del repartiment d’una llar-
ga llista d’espectacles i va ser
membre del grup Arlequí del
barri de les Escodines. 

Durant tot el dia d’avui, el cos
de Ferrer descansarà al tanatori
manresà Fontal Mémora, situat
al carrer del Bruc, número 19-21.
Les notes de condol a la seva fa-
mília es poden enviar a través de
la pàgina web www.funeraria-
fontal.com.

REDACCIÓ/Manresa

Crist Rei acollirà demà el
funeral per Jordi Ferrer,
conegut com el Mag Ferr-Man

ARXIU/JORDI LARGO

Jordi Ferrer, en una foto d’arxiu

NECROLÒGICA

Òmnium Cultural
mostra la Manresa
escènica amb un
itinerari guiat

El programa Quedem? d’ac-
tivitats de lleure per veure el
Bages amb uns altres ulls i que
organitza Òmnium Cultural
proposa per a demà, divendres,
un itinerari teatral per diversos
espais del barri antic de Man-
resa, en què es visitarà el teatre
Conservatori i els Carlins, en-
tre altres espais escènics. Les
inscripcions a la sortida, que és
gratuïta, es poden fer a Òmni-
um Cultural del Bages, al telè-
fon 93 872 63 21, de 9 a 14 h i de
19.30 a 20.30 h. La durada: 3,5
hores.

VISITES

REDACCIÓ/Manresa

Bernat Quintana
recita poesia per
als estudiants
manresans

El cicle Sensuals ha preparat
per a avui un recital poètic a
càrrec del jove actor Bernat
Quintana destinat als alumnes
dels instituts de Manresa. L’ob-
jectiu és apropar la poesia, la li-
teratura i les arts escèniques als
nois i noies de la ciutat.L’acte
començarà a les 12 del migdia
a la Sala Petita del teatre Kur-
saal i omplirà les 180 localitats
habilitades. En el recital, Ber-
nat Quintana serà acompanyat
al piano pel músic Josep Garri-
do i llegirà textos seleccionats
per Jordi Estrada.

LLETRES

REDACCIÓ/Manresa

El primer EntreToc de Teatre
d’aquesta temporada arriba
avui, dijous, amb Soterrani, una
obra de Josep Maria Benet i Jor-
net, dirigida per Xavier Albertí i
interpretada per Pep Cruz i Pere
Arquillué, que es podrà veure a

la Sala Gran del Kursaal a les 9
del vespre. Les entrades costen
20 euros, i es poden comprar a
les taquilles del Kursaal a partir
de les 6 de la tarda, per telèfon
(93 872 36 36) i també es poden
comprar per Internet a la pàgina
www.kursaal.cat.

ESCENA

Pep Cruz i Pere Arquillué
porten «Soterrani» al Kursaal
REDACCIÓ/Manresa


