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CULTURES

ÁNGELES Y DEMONIOS  ★★★
Intriga. 2009, Estats Units.Dir:
Ron Howard. Int: Tom Hanks (Ro-
bert Langdon), Ewan McGregor
(Camarlengo), Ayelet Zurer (Dra.
Vittoria Vetra), Stellan Skarsgård
(comandant Richter), Pierfran-
cesco Favino (inspector Ernesto
Olivetti) �El professor de simbo-
logia de Harvard Robert Langdon
descobreix que la secta secreta
dels Illuminati amenaça de fer
esclatar una bomba d’antimatè-
ria al Vaticà. Bages Centre
(Manresa), Saló Rosa (Iguala-
da) i Multicinemes Abrera.

COSAS INSIGNIFICANTES  ★★
Drama. 2008, Mèxic, Estat es-
panyol. Dir: Andrea Martínez
Crowther. Int: Bárbara Mori
(Paola), Fernando Luján (Au-
gusto Gabrieli), Carmelo Gó-
mez (Iván), Lucía Jiménez (Eli),
Paulina Gaitán (Esmeralda).
Esmeralda és una adolescent
amb una estranya obsessió:
col·lecciona objectes perduts,
oblidats o trobats per gent
que no coneix, i els guarda en
un calaix a sota del seu llit. Ba-
ges Centre (Manresa)

ELS HOMES QUE NO ESTIMA-
VEN LES DONES  ★★★★
Thriller. 2009, Suècia. Dir: Niels
Arden Oplev. Int: Michael Nyqvist
(Mikael Blomkvist), Noomi Rapa-
ce (Lisbeth Salander), Lena En-
dre (Erika Berger), Sven-Bertil
Taube (Henrik Vanger), Peter Ha-

ber (Martin Vanger) Fa 40
anys, Harriet Vanger va desapa-
rèixer durant una reunió de la
seva poderosa família en una illa.
Ningú mai no va trobar el seu
cos, però el seu oncle creu que va
ser assassinada. Per resoldre el
cas contracta un periodista cai-
gut en desgràcia, Mikael Blomk-
vist, i una hacker informàtica, Lis-
beth Salander. Bages Centre i
Atlàntida (Manresa), Kursal
(Igualada) i Multicinemes
Abrera.

FUGA DE CEREBROS  ★
Comèdia. 2009, Espanya. Dir.:
Fernando González Molina. Int.:
Mario Casas (Emilio), Alberto
Amarilla (Chuli) i Amaia Salaman-
ca (Natalia). Uns estudiants
espanyols falsifiquen els seus
passaports per anar a Oxford a
veure les seves estimades. En
arribar-hi, revolucionen la vida
tranquil·la del campus. Bages
Centre (Manresa), Multicines
Abrera

GOOD  ★ ★
Drama. 2008, Regne Unit, Ale-
manya.  Dir.: Vicente Amorim. Int.:
Viggo Mortensen (John Halder),
ason Isaacs (Maurice), Jodie Whit-
taker (Anne), Mark Strong (Bouh-
ler), Steven Mackintosh (Fred-
die), Gemma Jones (mares de
Halder). John Halder és un pro-
fessor de literatura de l’Aleman-
ya dels anys 30 que acaba de
publicar una novel·la. El règim
nazi li ofereix els seus favors, un
amic jueu l’adverteix del que li
pot passar, però ell no en farà
cas. Bages Centre (Manresa)

HANNAH MONTANA.
LA PELÍCULA  ★
Comèdia. Musical. 2009, Estats
Units.  Dir.: Peter Chelsom. Int.:
Miley Cyrus (Hannah Montana/
Miley Stewart), Emily Osment
(Lilly Truscott), Jason Earles (Jack-
son Stewart), Melora Hardin (Lo-
relai). Miley Cyrus porta a la
pantalla gran la seva identitat
més popular, l’estrella d’adoles-
cents Hannah Montana. Per a
fans convençuts. I poca cosa
més.  Bages Centre (Manresa)
i Multicines Abrera

NOCHE EN EL MUSEO 2  ★ ★
Comèdia. 2009, Estats Units.
Dir.: Shawn Levy. Int.:  Ben Stiller
(Larry Daley), Amy Adams (Ame-
lia Earthart), Owen Wilson (Jede-
diah), Hank Azaria (Kahmunrah),
Christopher Guest (Ivan el Terri-
ble) i Alain Chabat (Napoleó).
Segona part d’un dels èxits de
taquilla més inesperats dels da-
rrers temps. Stiller és el vigilant
d’un museu en el que les figures
històriques que s’hi exposen co-
bren vida. Atlàntida i Bages
Centre (Manresa), Saló Rosa
(Igualada) i Multicines Abrera

PRESENCIAS EXTRAÑAS  ★ ★
Thriller de terror. 2009, Estats
Units. Dir:  Charles Guard i Tho-
mas Guard. Int: Emily Browning
(Anna), Elizabeth Banks (Rachel
Summers),  David Strathairn (Ste-
ven). Anna acaba de sortir
d’una institució psiquiàtrica i
es disposa a investigar la mis-
teriosa mort de la seva mare.
El seu pare ha refet la seva
vida gràcies a Rachel, l’antiga
infermera de la seva mare.
Anna no tarda a ser visitada
pel fantasma de la seva proge-
nitora, que acusa Rachel de la
seva mort i li exigeix que res-
pongui amb una venjança vio-
lenta. Bages Centre (Manresa)
i Multicinemes Abrera

STAR TREK  ★★★
Ciència-ficció. Aventures. 2009,
Estats Units. Dir.: J. J. Abrams. Int.:
Chris Pine (James T. Kirk), Za-

chary Quinto (Spock), Leonard
Nimoy (Spock Prime), Eric Bana
(Nero), Karl Urban (Leonard Bo-
nes McCoy). James T. Kirk és
un noi agosarat, propens a les
baralles i a la seducció compulsi-
va, i Spock és un jove dividit pels
dilemes que marquen la seva do-
ble naturalesa: la lògica extrema
del seu pare vulcanià i les emo-
cions de la seva mare terrestre.
El film ha rebut crítiques elogio-
ses i el suport dels trekkies, els
seguidors més incondicionals.
Bages Centre (Manresa)

VAMOS A LA LUNA  ★★ ★★
Animació. 2008, Bèlgica. Dir.:
Ben Stassen. Int.: Christopher
Lloyd (avi), Kelly Ripa (mare de
Nat), Nicollette Sheridan (Nadia),
Tim Curry (Yegor), Trevor Gagnon
(Nat. Nat, una jove mosca, i els
seus millors amics, I.Q. i Scooter,
estan construint un coet en un
camp a prop de cap Canaveral, a
Florida (Estats Units), on l’Apollo
11 és preparat a la seva platafor-
ma de llançament. La seva idea
és entrar a l’Apollo 11 i arribar
d’aquesta manera fins a la Lluna.
Animació belga d’excel·lent fac-
tura i diversió assegurada. Per a
tota la família. Multicines Abre-
ra

X MEN ORÍGENES: LOBEZNO
★★★

Ciència-ficció. 2009, EUA.  Dir.:
Gavin Hood. Int.: Hugh Jackman
(Logan/Lobezno), Liev Schreiber
(Victor Creed/Dents de sabre),
Danny Huston (William Stryker),
Dominic Monaghan (Chris Bra-
dley). El controvertit origen de
Lobezno arriba adaptat en un
film que s’inicia dècades abans
de la trilogia d’X Men, just quan
el personatge descobreix els
seus poders: la facultat per rege-
nerar les ferides i les seves ame-
naçadores urpes. L’assassinat de
la seva companya és allò que
porta Logan, el seu nom real,  a
pactar amb el diable i a jugar per
uns terrenys molt perillosos.  Ba-
ges Centre (Manresa),  Multici-
nes Abrera
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Les pel·lícules

BERGA
La Patum. Dimecres A les
12 del migdia, el tabaler i els
quatre gegants, al so de la co-
bla Pirineu, satisfaran els 
berguedans amb la tradicional 
passada; a les 8 del vespre, ta-
bal, maces, guites i gegants
vells, acompanyats de la cobla
Pirineu, sortiran de la plaça de
Sant Pere i faran els salts cor-
responents davant dels domici-
lis de les autoritats locals. Aca-
baran amb tirabols a la plaça de
Sant Joan i a la plaça de Sant
Pere. 

MANRESA
L’Europa moderna Avui, a
les 5 de la tarda, al Casal de la
Gent Gran, xerrada sobre L’Eu-
ropa moderna, a càrrec de l’his-
toriador i escriptor Josep Tomàs
Cabot.
Els valors de l’anella verda
de Manresa Avui, debat, de
2/4 de 8 a 2/4 de 10 de la nit, a
la FUB. Dins el programa Vi-
suals 09: Manresa, ciutat i natu-
ra.
Centenari d’Edgar Allan Poe

Avui, a les 8 del vespre, a la
sala d’actes del Casino, i dins el
centenari d’Edgar Allan Poe, Els
assassinats del carrer Morgue,
a càrrec d’Oriol Genís, actor i
dramaturg.
Crisi i respostes: de què, per
què i per qui? Dijous, a 2/4
de 8, a l’auditori de la Plana de
l’Om, debat amb Adam Majó
(CUP), Laura Vilagrà (ERC), Nú-
ria Sensat (ICV) i Joan Canongia
(PSC). Ho organitza: Cooperati-
va de Consum Almàixera.

CARDONA
Contes i contarelles Di-
jous, a les 6 de la tarda, a càr-
rec de Rosa Fité. A la biblioteca
Marc de Cardona .

MOIÀ
Els músics de Bremen Di-
jous, a les 6 de la tarda, a la bi-
blioteca. Música i contes amb
Núria Cruz.

AVIÀ
Jordi Bruc Dijous, a 2/4 de 7
de la tarda, ball amb Jordi Bruch.

MANRESA
Les Farrerres La Coordina-
dira de Jubilats i Pensionis-
tes organitza per a dijous
una caminada popular a les Far-
reres. Hi haurà un concurs de
flors boscanes. Se sortirà a les
8 del matí de Sant Domènec.

SOLSONA
Escola de Música Audicions
obertes. Avui. 2/4 de 7 de la
tarda: audició de Corpus al cos-
tat del portal del Castell. 7 de la
tarda: audició de Corpus a la
plaça de la Torre de les Hores.
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Xerrades

AGENDA 

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

Sala 1 Coco Chanel 18.10-20.20-22.40 h
Sala 2 Els homes que no estimaven les dones 17.00-19.45-22.30 h
Sala 3 Noche en el museo 2 17.10 h
Sala 3 Ángeles y demonios 19.45-22.00 h

BAGES CENTRE � 93 873 15 32 CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 Los mundos de Coraline-3D 17.40-19.40 h
Sala 1 Jonas Brothers’s Concert-3D 21.40 h
Sala 2 Star Trek 18.10 h
Sala 2 Good 20.30-22.40 h
Sala 3 Els mons de Coraline 18.20-20.20-22.45 h
Sala 4 Hannah Montana 18.10 h
Sala 4 Los hombres que no amaban a las mujeres 20.30 h
Sala 5 Terminator Salvation 18.00-20.20-22.40 h
Sala 6 Los hombres que no amaban a las mujeres 18.00-22.00 h
Sala 7 Ángeles y demonios 17.00-19.35-22.10 h
Sala 8 Noche en el museo 2 18.20-20.25-22.45 h
Sala 9 Fuga de cerebros 20.45-22.45 h
Sala 9 Ángeles y demonios 18.15 h
Sala 10 Cosas insignificantes 18.20-22.40 h
Sala 10 X Men Orígenes: Lobezno 20.15 h
Sala 11 Presencias extrañas 18.20-20.10-22.40 h
Sala 12 Terminator salvation 17.00-19.30-22.00 h

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

Sala 1 Terminator Salvation 17.30-20.00-22.30 h
Sala 2 Els mons de Coraline 18.00-20.15-22.30 h
Sala 3 Los hombres que no amaban a las... 17.00-19.45-22.30 h

SALÓ ROSA � 93 805 32 22 RBLA. DE SANT ISIDRE, 4 

Sala 1 Noche en el museo 2 17.00 h 
Sala 1 Ángeles y demonios 19.45-22.30 h

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

Sala 1 Terminator Salvation 18.30-20.45-23.00 h
Sala 2 Los hombres que no amaban a las ... 19.00-22.00 h
Sala 3 Noche en el museo 2 18.15-20.30 h
Sala 3 X Men Orígenes: Lobezno 23.00 h
Sala 4 Los mundos de Coraline 18.15-20.30-22.45 h
Sala 5 Terminator Salvation 17.40-19.50-22.00 h
Sala 6 Ángeles y demonios 19.15-22.15 h
Sala 7 Hannah Montana 18.00 h
Sala 7 Fuga de cerebros 20.15-22.30 h
Sala 8 Vamos a la luna 18.00 h
Sala 8 Presencias extrañas 20.45-22.45 h

REGIÓ7 NO ES FA RESPONSABLE DE LES VARIACIONS HORÀRIES QUE
FACIN LES SALES DE PROJECCIÓ SOBRE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA.
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LA CARTELLERA

ELS CINES I ELS HORARIS

COCO, DE LA REBELDÍA A LA LEYENDA DE CHANEL  ★ ★★
Drama biogràfic. 2009, França. Directora: Anne Fontaine. Intèrprets:
Audrey Tautou (Gabrielle Chanel), Benoit Poelvoorde (Éttienne Bal-
san), Alessandro Nivola (Boy Capel), Marie Gillain (Adrienne Chanel) i
Emmanuelle Devos (Emilienne). Gabrielle Coco Chanel comença a
cosir pantalons darrere d’una sastreria provinciana, on ja contra-
diu les convencions opressives de l’època. En el camí cap a la
fama, esdevindrà una dona revolucionària que no acceptarà mai
casar-se amb ningú i que imposarà la seva llibertat i estil a la so-
cietat. Atlàntida (Manresa).

ELS MONS DE CORALINE  ★ ★★★
Animació. 2009, Estats Units. Director: Henry Selick. Caroline Jones
és una nena d’onze anys que acaba de traslladar-se amb els seus pa-
res a una casa a Oregon. Sense possibilitat de trobar entreteniment en
la nova zona on viu i amb els seus pares distrets per les seves absor-
bents feines, Coraline desitja amb totes les seves forces viure en un
món millor. Bages Centre (Manresa), Kursal (Igualada) i Multicine-
mes Abrera.

JONAS BROTHERS: THE 3D CONCERT EXPERIENCE   ★★
Musical. 2009, França. Director: Bruce Hendricks. Intèrprets: Kevin Jo-
nas, Joe Jonas, Nick Jonas, Demi Lovato i Taylor Swift. Pel·lícula que
mostra les cançons del grup format per Joe, Kevin i Nick Jonas, al
mateix temps que ofereix imatges exclusives dels making off
dels concerts que van fer en la gira Burning Up. Bages Centre
(Manresa).

TERMINATOR SALVATION  ★★
Acció, ciència-ficció. 2009, Estats Units. Director: Joseph McGinty Ni-
chol (MGC). Intèrprets: Christian Bale (John Connor), Sam Worthington
(Marcus Wright), Moon Bloodgood (Blair Williams), Helena Bonham
Carter (Dra. Serena Kogan) i Bryce Dallas Howard (Kate Connor). �
L’any 2018, John Connor ja no és un nen i la predicció que deia que es
convertiria en l’única esperança de la humanitat s’ha complert. Ara ja
no el persegueixen Terminators individuals vinguts del futur, perquè
el món és ple de robots i màquines assassines que, dirigits per l’ordina-
dor Skynet, pretenen posar fi a la resistència humana. Bages Centre
(Manresa), Kursal (Igualada), i Multicinemes Abrera.
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ESTRENES

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

«Els vidres emplujats
filtren els meus records,
/ ara que mor un vespre
que no pot néixer amb
l’alba». Els versos ini-
cials de Patumejant.
Poemes per a una Pa-
tum interior (Edicions
de l’Albí) tracen a tall
d’exemple la geografia
sentimental d’un llibre 
petit en presència i
enorme en intencions.
L’editor Jaume Huch,
com ja va fer amb la
novel·la Els ulls de la
geganta i el poemari
Tentinejant, s’ha regalat
el luxe de publicar-se un
llibre escrit per les seves
mans. I no és en va. Ri-
gorós com és amb els
textos que porta a im-
premta, no volia que el
desig l’encegués i Patu-
mejant és molt més que
un caprici.

Berguedà de soca-
rel, la Patum és una part
indissociable de la vida
de Jaume Huch. Però
la Patum als  anys és
una vivència, i passada
la quarantena, tota una
altra. «De jove, la Patum
és festa. Però quan et fas

més gran, els contras-
tos es fan molt evi-
dents», explica. «També
vius la Patum i t’ho pas-
ses bé, però apareixen
els matisos, descobrei-
xes sensacions noves,
et vénen records a la
memòria i tens un punt
de nostàlgia...».

Patumejant és fill
d’una vivència molt
personal: «escoltava
l’Íntum, el disc que va
gravar el berguedà Pò-
lit Miró basant-se en el
cicle de la Patum, i les
seves músiques em van
inspirar». El volum és
format per set poemes
i un epíleg, que remeten
a set peces del treball
discogràfic del .

Desconeixedor de les
intencions d’Huch,
Miró va quedar «grata-
ment sorprès» quan
l’autor li va mostrar els
poemes. «S’hi va sentir
molt identificat, i es va
engrescar tant que va
voler muntar una pre-
sentació amb poesia i
música, jo recitant i ell
tocant la guitarra». Un
acte previst per a ahir a
la nit que uneix l’uni-
vers íntim de dos crea-
dors berguedans que
han viscut, rigut, plorat
i estimat i s’han emo-
cionat en les moltes Pa-
tums celebrades al llarg
dels anys. 
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Patumejant és
un llibre de petit
format que publica
Edicions de L’Albí
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Jaume Huch
reviu  les seves
Patums en
un nou poemari

L’actor Oriol Genís in-
terpretarà avui l’espec-
tacle Els assassinats del
carrer de la Morgue, en
una funció que tindrà
lloc al Centre Cultural el
Casino a partir de les 
del vespre. La vetllada
s’inscriu en els actes de
celebració del bicente-
nari del naixement de
l’escriptor nord-ameri-
cà Edgar Allan Poe.

Creat per Josep Ma-
ria Miró i el mateix Ge-
nís, el monòleg va néi-

xer com una proposta
del cicle BCNegra i posa
en escena un dels prin-
cipals contes de Poe.
Segons Miró, amb el
muntatge «proposem
un viatge pels paisat-
ges literaris que va crear
l’autor i també pels per-
sonatges sorgits dels
seus textos». Oriol Miró
és membre de La reina
de la nit, companyia re-
sident del Teatre Mun-
taner de Barcelona, i ha
participat en obres com
El dúo de la africana.
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Oriol Genís posa
en escena Poe
avui a Manresa

L’actor fa Els assassinats del
carrer de la Morgue
�


