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CULTURES

MANRESA
«La ciutat futura és avui»
Avui, a les 20 h, a la sala

d’actes del Centre Cultural el
Casino, xerrada La ciutat futu-
ra és avui, a càrrec de Jordi Bor-
ja, geogràf i urbanista, profes-
sor de la Universitat Oberta de
Catalunya i president de l’Ob-
servatori Drets Econòmics, So-
cials i Culturals. L’acte forma
part del Fòrum Manresa 2022,
que reflexiona sobre la in-
fluència de Sant Ignasi en la
societat actual.

NAVÀS
Club d’avis Avui, a les 18 h,
ball amb Àlex.

LA COROMINA
Curs de gimnàstica dolça
Avui, com cada dimecres, de
19.15 a 20 h, tindrà lloc la
classe al Casal de la Gent Gran
de la Coromina. Les classes
són gratuïtes i van a càrrec del
tècnic d’esports de l’Ajunta-
ment, Joan Corominas.

ARTÉS
Biblioteques amb DO
Avui, a les 11 h, al mercat mu-
nicipal, música de taverna.
Amb Borregos del Sant Pare i
vi d’Artés. Acte inclòs en el ci-
cle Biblioteques amb Denomi-
nació d’Origen.

MANRESA
Premi per a joves artistes
climent Muncunill Roca El
concurs va adreçat a creadors
sense cap restricció de proce-
dència però que siguin menors
de 30 anys o que els complei-
xin en l’any de l’edició del pre-
mi. Els interessats poden pre-
sentar les seves obres fins al
6 de febrer al Casino. Han de
ser de temàtica lliure i poden
utilitzar qualsevol tècnica de
les arts plàstiques, en format
bidimensional. El premi té una
dotació de 2.400 euros per al
guanyador, i un accèssit de
1.200 euros. www.museude-
manresa.cat.

VILANOVA DEL CAMÍ
Concurs de curtmetratges
de Rewind Festival Les
obres que participin al concurs
de +QCineClub Vilanova del
Camí s’han de presentar abans
del 31 de gener. Inscripcions
a través d’Internet o per co-
rreu, enviant l’obra en suport
digital. Les bases es poden
consultar al web municipal. Hi
pot participar qualsevol escola
o autor amateur major de 12
anys.
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AGENDA 

BABADOOK ★★

Austràlia, 2014. Terror. 94
min. Direcció: Jennifer Kent.
Intèrprets: Essie Davis
(Amelia), Noah Wiseman
(Samuel), Daniel Henshall
(Robbie) i Hayley McElhinney
(Claire). Un nen pateix a les
nits per l’angoixa que li causa
el conte infantil The
Babadook, i la seva mare es
veu arrossegada per aquest
patiment i cau en la paranoia.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

BIG HERO 6 ★★★

Estats Units, 2014. Animació.
102 min. Direcció: Don Hall i
Chris Williams.  Hiro és un
jove expert en robòtica
implicat en una trama criminal
que amenaça destruir la
ciutat de San Fransokyo. Per
evitar-ho, compta amb el
robot Baymax. Bages Centre
(Manresa).

BIRDMAN  ★★★

Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica. 119 min. Direcció:
Alejandro González Iñárritu.
Intèrprets: Michael Keaton
(Riggan), Emma Stone (Sam),
Zach Galifianakis (Jake),
Edward Norton (Mike), Naomi
Watts (Lesley), Andra
Riseborough (Laura) i Amy
Ryan (Sylvia) Riggan és un
actor que es va fer popular els
anys 90 interpretant el paper
d’un personatge de còmic
amb aparença d’home ocell.
Anys després, vol sortir de
l’oblit muntant una obra de
teatre a Broadway. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

CORAZONES DE ACERO  ★★

Estats Units, 2014. Bèl·lica
134 min. Direcció i guió: David
Ayer. Intèrprets: Brad Pitt
(Don Wardaddy Collier), Shia
LeBeouf (Boyd), Logan
Lerman (Norman), Michael
Peña (Trini Gordo García), Jon
Bernthal (Grady), Scott
Eastwood (Miles) i Xavier
Samuel (Parker). El sergent
d’artilleria Wardaddy comanda

un tanc Sherman i una
dotació de cinc homes que
emprenen una missió suïcida
al cor d’Alemanya, en els
darrers mesos de la Segona
Guerra Mundial. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ TE
HEMOS HECHO? ★★★

França, 2014. Comèdia. 97
min. Direcció: Philippe de
Chauveron. Intèrprets:
Christian Clavier (Claude
Verneuil), Chantal Lauby
(Marie Verneuil), Ary Abittan
(David Benichou) i Medi
Sadoun (Rachid Benassem).
 Un matrimoni conservador
desitja que les seves quatre
filles trobin un marit catòlic.
Però les tres primeres es
casen amb un musulmà, un
jueu i un xinès. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

EL GRAN HOTEL BUDAPEST
★★★★

EUA, 2014. Comèdia. 100
min. Direcció: Wes Anderson.
Guió: Wes Anderson; basat en
un argument de Wes
Anderson i Hugo Guinness.
Intèrprets: Ralph Fiennes (M.
Gustave), F. Murray Abraham
(Mr. Moustafa), Mathieu
Amalric (Serge X.), Adrien
Brody (Dmitri), Willem Dafoe
(Jopling), Jeff Goldblum
(asessor legal Kovacs),
Harvey Keitel (Ludwig). 
Zero, encarregat del gran
hotel Budapest, viu amb un
gran secret sobre el seu
passat mentre comparteix el
seu cor entre la seva
estimada, la innocent Agatha,
i la vocacional devoció que
sent pel seu superior,
Monsieur Gustav. Multicines
Abrera. 

LA TEORÍA DEL TODO ★★★

Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica. 119 min. Direcció:
James Marsh. Guió: Antonhy
McCarten; basat en el llibre
Hacia el infinito, de Jane
Hawking. Intèrprets: Eddie
Redmayne (Stephen
Hawking), Felicity Jones (Jane
Hawking), Harry Lloyd (Brian),
Emily Watson (Isobel

Hawking) i David Thewlis
(Dennis Sicama).  Basat en
l’autobiografia escrita per
Jane Wilde, parella del
científic Stephen Hawking. El
film narra com es van
conèixer i l’auge i la caiguda
de la relació, que va
desembocar en el divorci,
mentre el físic assolia cada
cop més reconeixement.
Bages Centre (Manresa),
Multicines Abrera.

SIEMPRE ALICE ★★★

Estats Units, 2014. Drama. 91
min. Direcció: Richard Glatzer i
Wash Westmoreland.
Intèrprets. Julianne Moore (Dr.
Alice Howland), Kristen
Stewart (Lydia Howland),
Kate Bosworth (Anna
Howland-Jones) i Alec
Baldwin (Dr. John Howland).
Alice és una brillant
professora de lingüística que
està ben decidida a no rendir-

se davant els estralls de
l’Alzheimer. Tot i el coratge, la
malaltia posa a prova les
seves relacions familiars.
Bages Centre (Manresa).

STAND BY ME DORAEMON
★★

Japó, 2014. Animació. 95 min.
Direcció: Takashi Yamazaki i
Ryuichi Yagi.  Nobita és un
nen una mica maldestre, i un
dia rep la visita d’un nen
misteriós que assegura ser el
seu tataranet del segle XXII.
El noi l’avisa que tot li sortirà
malament, i per evitar-ho li
deixa el seu robot, que té el
nom de Doraemon. Bages
Centre (Manresa).

THE IMITATION GAME: 
DESCIFRANDO ENIGMA
★★★

Regne Unit i Estats Units,
2014. Biopic, drama. 115 min.
Direcció: Morten Tyldum.

Intèrprets: Benedict Cumber-
batch (Alan Turing), Keira
Knightley (Joan Clarke), Matt-
hew Goode (Hugh Alexander),
Mark Strong (Stewart Men-
zies) i Allen Leech (John Cairn-
cross). L’analista i heroi de
guerra Alan Turing va ser ar-
restat l’any 1952 acusat per
la seva condició homosexual.
Els oficials que el van detenir,
però, no sabien que estaven
incriminant el pioner de la
informàtica. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.

VENGANZA 3 ★
França, 2015. Acció, thriller.
109 min. Direcció: Olivier
Megaton. Intèrprets: Liam
Neeson (Bryan Mills), Maggie
Grace (Kim), Famke Janssen
(Lenore), Forest Whitaker
(Franck) i Dougray Scott
(Stuart). Bryan Mills viu
allunyat de la violència amb la
seva família, als Estats Units.
La tranquil·litat que desitja
retrobar, però, li dura poc
perquè l’acusen d’assassinat.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

Les pel·lícules

LA CARTELLERA
★★★★★ OBRA MESTRA ★★★★ MOLT BONA ★★★ BONA ★★ INTERESSANT ★ REGULAR ● DOLENTA

INTO THE WOODS ★★★

Estats Units, 2014. Fantàstica. 124 min. Direcció: Rob Marshall.
Intèrprets: Anna Kendrick (Ventafocs), Chris Pine (príncep de la
Ventafocs), Johnny Depp (llop), Emily Blunt (esposa del forner),
Meryl Streep (bruixa). Història coral que encreua diversos
personatges sorgits dels contes creats pels germans Grimm i en
què una bruixa esdevé fil conductor del relat: una parella
formada per un forner i la seva esposa reben una maledicció per
part d’una malvada bruixa que els impedeix tenir fills. Bages
Centre (Manresa) i Multicines Abrera.

AUTÓMATA ★★

Espanya, 2014. Ciència-ficció. 110 min. Direcció: Gabe Ibáñez.
Intèrprets: Antonio Banderas (Jacq Vaucan), Dylan McDermott
(Sean Wallace), Melanie Griffith (Duprè, veu), Birgitte Hjort
Sørensen (Rachel Vaucan), Robert Forster (Robert Bold). Un
arriscat projecte de Gabe Ibáñez que reincideix en l’etern
enfrontament entre l’home i la màquina: gira al voltant de
Vaucan, un agent d’assegurances que, en un futur proper en què
els robots estan molt estesos a la societat, investiga casos en
què les màquines han transcendit els seus protocols de
seguretat. Bages Centre (Manresa).

NO LLORES, VUELA ★★★

Espanya, França, 2014. Drama. 96 min. Direcció i guió: Claudia
Llosa. Intèrprets: Jennifer Connelly (Nana), Cillian Murphy (Iván),
Mélanie Laurent (Ressemore) i William Shimell (Newman). Una
història que es mou entre els afectes i les rancúnies que
s’esdevenen entre una mare i un fill, producte d’un accident que
separa els dos protagonistes. La dona és una famosa artista i
guaridora i el noi és un falconer que viu turmentat per una
dolorosa absència. Bages Centre (Manresa).

LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO ★★★

Alemanya, 2014. Drama. 122 min. Direcció i guió: Giulio
Ricciarelli. Intèrprets: Alexander Fehling (Johann Radmann),
Friederike Becht (Marlene Wondrak), Johannes Krisch (Simon
Kirsch), Hansi Jochmann (Erika Schmitt). Pel·licula basada en
fets reals, explica la història protagonitzada per un jove fiscal,
Radmann (Alexander Fehling), a l’Alemanya del 1958. Cansat
d'encarregar-se de casos insignificants, comença a investigar els
crims comesos durant el nazisme al camp de concentració
d’Auschwitz, arran de la denúncia feta per un periodista. Bages
Centre (Manresa).

LES ESTRENES DE LA SETMANA

BAGES CENTRE �93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Venganza 3 18.10-20.20-22.30 h
Sala 2 Birdman 18.00-20.15-22.30 h
Sala 3 La teoría del todo 17.15-19.45-22.15 h
Sala 4 La conspiración del silencio 17.50-20.10-22.30 h
Sala 5 Dios mío, ¿pero qué te...? 18.15-20.20-22.30 h
Sala 6 Autómata 18.15-20.30-22.40 h
Sala 7 Corazones de acero 17.10-19.45-22.20 h
Sala 8 Babadook 18.30-20.30-22.40 h
Sala 9 Big hero 6 (en castellà) 18.15 h
Sala 9 Siempre Alice 20.20-22.40 h
Sala 10 Stand by me Doraemon (en català) 18.20 h
Sala 10 The imitation game 20.10-22.25 h
Sala 11 No llores, vuela 18.15-20.30-22.40 h
Sala 12 Into the woods 17.30-20.00-22.30 h

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

Sala 1 Into de woods 18.30-21.15 h
Sala 2 Venganza 3 17.30-19.40-21.50 h
Sala 3 Corazones de acero 18.30-21.30 h
Sala 4 Babadook 18.00-20.00-21.55 h
Sala 5 La teoría del todo 18.20-21.00 h
Sala 6 The imitation game 18.40-21.00 h
Sala 7 Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? 17.30-19.30 h
Sala 7 El gran hotel Budapest 21.45 h
Sala 8 Birdman 18.20-20.45 h
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MANRESA

ELS CINES I ELS HORARIS

EL MEU POBLE I JO
Direcció: Lluís Danés. Diumenge, 25 de

gener. Teatre Kursaal de Manresa.

s respirava un pes rigorós a
l’entrada del Kursaal abans
de la representació d’El meu

poble i jo, un emotiu homenatge a les
víctimes de la guerra civil i el fran-
quisme. El públic no era l’habitual de
la platea teatral però sí gent interes-
sada pel treball de Lluís Danés i pel
cada vegada més oblidat i menys
habitual exercici de la memòria his-
tòrica. El muntatge té música en di-
recte i textos de Salvador Espriu com

La pell de brau i El caminant  i el mur.
La part musical va anar a càrrec de
Dídac Rocher i es va convertir els poe-
mes en lletra, música i un finíssim fil
narratiu com a teló de fons d’una
aposta plàstica de forta càrrega sim-
bòlica, amb les ballarines Noé Padró
i Anna Marín i l’actriu Bruna Cusí.

El meu poble i jo aposta per una
posada en escena hostil, obscura,
crua i contundent, recull el testimo-
ni del que s’hi explicarà. Res no és
amable ni emotiu, el marc en què es
desenvolupa i les veus que s’hi sen-

tiran no ho són. La d’Espriu obre la
caixa de Pandora d’història recent,
oblidada i, potser el més preocu-
pant, silenciada. El muntatge es fixa
en el rescat de les històries, que el tes-
timoni no resti en el silenci. Danés in-
clou en format audiovisual la veu de
noms populars com Mònica Terribas,
Lluís Llach i Sílvia Bel, que donen veu
a testimonis refugiats del camp de
concentració d’Argelers, les darreres
paraules de Lluís Companys a la
seva dona, el testimoni de Neus Ca-
talà, supervivent del camp de Ra-

vensbrück, o les darreres paraules de
Salvador Puig Antich al seu germà
Joaquim. Testimonis amb nom pro-
pi que s’unien als milers de veus, his-
tòries en les paraules d’Espriu. I a es-
cena, la impertèrrita mort, impo-
sant la destrucció, l’oblit i el silenci,
però el silenci fa créixer una veu, un
crit, el dolor que s’imposa a refer la
història, sobreposant-se al dolor però
mai deixant l’estela del silenci.

El meu poble i jo té quatre elements
escènics contundents, que funcionen
amb autonomia i adquireixen un
impactant pes específic. Dels testi-
monis audiovisuals i la part teatral en
destaca la senzillesa, clara i efectiva
en la tria dels elements. Les paraules
d’Espriu, fins ben avançat el mun-
tatge, no van arribar amb la nitidesa
necessària (almenys a la segona part
de la platea), sobrepassades i distor-
sionades per la música, d’altra ban-
da encertada. 

E



LA NECESSÀRIA MEMÒRIA
DE LES VÍCTIMES
«El meu poble i jo» es va representar diumenge al Kursaal de
Manresa amb la voluntat de traslladar a la platea la intenció
de recordar els qui van patir i morir per culpa del feixisme

Assumpta Pérez MANRESA

TEATRE CRÍTICA


