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Asesinato justo - Drama policiac. Estats Units,
2008. Direcció: Jon Avnet. Intèrprets: Al Pacino,
Robert De Niro, 50 Cent, Carla Gugino, Donnie
Wahlberg, Brian Dennehy. Els detectius Turk (Ro-
bert De niro) i Rooster (Al Pacino) del departament
de Policia de Nova York s’enfronten a la jubilació
tot i que no estan preparats per això. Abans que
pleguin es veuen involucrats en un antic cas resolt
per ells. Un presumpte delinqüent ha estat assas-
sinat i al seu cos hi troben un poema de quatre lí-
nies que justifica el crim. »Manresa, Abrera
Babylon - Acció. Estats Units, 2008. Direcció:
Mathieu Kassovitz.  Intèrprets: Vin Diesel, Michelle
Yeoh, Mélanie Thierry, Gérard Depardieu. Un sol-
dat veterà, Toorop, entra en contacte amb la màfia
que regna a l’Europa de l’Est i rep un encàrrec: es
tracta de traslladar de Rússia a Nova York una mis-
teriosa 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 una
professora de primària d’una escola de Londres
que es pren la vida amb alegria. En una ocasió des-
cobreix que li han robat la bicicleta, però no s’en-
fada, aprofita l’excusa per apuntar-se amb el mi-
llor ànim possible a les proves de preparació per
obtenir 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, Ian
McShane. Illa Terminal, en un futur poc llunyà.  Les
competicions televisades en directe s’han conver-
tit en sagnants reality shows. Un grup de presos
acusats d’assassinat protagonitzen una cursa de
cotxes fatal, qui passi cinc proves obtindrà la lli-
bertat. »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 d’una dona que els adverteix de l’arri-
bada imminent de la policia, que els persegueix.
Rachel i Jerry fugen d’una amenaça per a les se-
ves famílies i per a ells mateixos sense conèixer
quin n’és el motiu. »Manresa, Abrera
La isla de Nim - Aventures. Estats Units, 2008.
Direcció: Jennifer Flackett i Mark Levin. Intèrprets:
Abigail Breslin, Jodie Foster i Gerard Butler. Qual-
sevol cosa pot passar a l’illa de Nim, un lloc on tot
creix esbojarradament, sobretot 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 (Liv Tyler) i Ja-
mes (Scott Speedman) tornen a casa després de la
boda d’una amiga seva, algú truca a la porta a les 4
de la matinada 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, Julie Walters, Dominic Cooper,
Amanda Seyfried. 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, Pablo Ri-
vero, Jan Cornet, Rebeca Comerma, Andreu Rifé,
Golan Yosef. L’Albert està a punt de casar-se però
no està segur si estima la seva promesa. Per evitar
haver de parlar amb ella s’apunta a un curs de gui-
tarra 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, per a una important reunió. L’objectiu de
la trobada és el seu comiat, una notícia que no en-
caixa gaire bé i que desencadena definitivament

una crisi amb la seva muller, Katie, tot i que ja fa
anys que ella l’enganya amb Harry Pfarrer, un
agent federal. »Manresa, Abrera
Reflejos - Terror. Estats Units, 2008. Direcció: Ale-
xandre Aja. Intèrprets: Kiefer Sutherland, Paula
Patton, Cameron Boyce, Erica Gluck, Amy Smart,
Mary Beth Peil. Ben Carson (Kiefer Sutherland) ha
passat gairebé un any suspès de la seva feina de
detectiu després d’haver disparat fatalment a un
altre policia d’incògnit. L’accident el va portar a l’al-
coholisme i a la separació de la seva família.Per re-
cuperar-la comença a treballar en una nova feina
però un enorme mirall reflecteix imatges inquie-
tants. »Manresa, Abrera
Sangre de mayo - Drama. Estat espanyol, 2008.
Direcció: José Luis Garci. Intèrprets: Quim Gutiér-
rez, Paula Echevarría, Manuel Galiana, Lucía Ji-
ménez, Enrique Villén. Gabriel i Inés són parella.
Durant la seva relació es creuen amb el motí del 19
de març contra Godoy, intenten fugir a Cadis i es
troben enmig de lluites amb les tropes de Napoleó
que han entrat a Espanya com a aliats però els sol-
dats francesos són mal vistos per la població ma-
drilenya. El 2 de maig esclata una revolta popular.
»Manresa
Santos - Ciencia-ficció. Espanya, Japó, Xile,
2008. Direcció: Nicolás López. Intèrprets: Javier
Gutiérrez, Elsa Pataky, Leonardo Sbaraglia, Gui-
llermo Toledo, Pablo Pinedo. Salvador Santos, un
home de 33 anys, obès i gairebé calb, es dedica a
escriure còmics sobre superherois que tenen una
aparença ben allunyada de la seva. Un viatger del
temps li advertirà que el seu millor amic, l’atractiu
i multimilionari Arturo Antares, és, en realitat, No-
va, un tirà d’una altra dimensió que desitja destru-
ir el nostre univers. »Manresa
Sexykiller - Terror. Espanya, 2008. Direcció:Mi-
guel Martí. Intèrprets: Macarena Gómez.  Bárbara
és una noia d’aspecte innocent que sota la seva
obsessió per la moda amaga un veritable instint
assassí. Mentre el campus de la Universitat de

Medicina on estudia s’omple de cadàvers, la poli-
cia i Tomás, un metge forense, intenten descobrir
qui és el (o la) responsable de les morts. »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 i ben aviat: Brid-
get Cardigan és la muller d’un ric empresari que
acaba de perdre-ho tot; Nina Brewster és una tre-
balladora de la Reserva Federal que, paradoxal-
ment, cobra un sou miserable; i Jackie Truman és
una noia jove amb un afany salvatge pel diner fàcil.
»Manresa
Tropic Thunder - Comèdia. Estats Units, 2008.
Direcció: Ben Stiller. Intèrprets: Ben Stiller, Robert
Downey Jr., Tom Cruise, Steve Coogan, Matthew
McCounaughey, Nick Nolte i Jack Black. Un grup
d’actors egocèntrics pretén rodar la pel·lícula
bèl·lica més cara de la història. Els seus capricis,
però, fan enfadar el director i el productor, que de-
cideixen abandonar-los enmig de la selva durant
uns quants dies. »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 i que estan a punt de
perdre el seu espai d’estudi. »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, el seu nebot Sean i la seva bonica
guia regional, Hannah, queden atrapats en una co-
va. »Manresa, Abrera
Vicky Cristina Barcelona - Comèdia. Espanya i
Estats Units, 2008. Direcció: Woody Allen. Intèr-
prets: Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Javier
Bardem, Patricia Clarkson. Dues joves americanes,
Vicky i Cristina, arriben a Barcelona per passar les

vacances d’estiu. Vicky és una dona sensata, però
Cristina és aventurera en el terreny emocional i se-
xual. »Manresa, Abrera

Música |

MANRESA | 

«Música clásica, disparate cómico-lírico en
un acto» - Avui, a les 9 del vespre, a la Sala Gran
del teatre Kursaal, Òpera Còmica de Barcelona po-
sarà en escena «Disparate cómico-lírico en un ac-
to», amb música de Ruperto Chapí, piano de Vivia-
na Salisi i amb les interpretacions de Ferran Cam-
pabadal, Josep Jarque i Marta Valero. 10 euros;
carnet galliner, 8 euros; entrada jove, 6.
Marc Ayza - Dijous, a 2/4 d’11 de la nit, concert
del bateria Marc Ayza, a la sala El Sielu.  Amb Ro-
ger Mas (fender rhode), Tom Warburton (baix) i DJ
Helios (als plats). Dins el cicle Jazz de Tardor. Preu:
8 euros a guixeta; 5 euros anticipada

Escena |

MANRESA | 

«Soterrani»- Dijous, 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 | 

Casal Gent Gran de Manresa -Avui, a les 5 de
la tarda,al Casal Gent Gran (Circumval·lació, 60),
xerrada de Joan Mateu sobre «Parlem de Música.
W.A. Mozart: compositor de grans òperes. Les no-
ves de Fígaro».
«Delits sensible l’educació encaixa amb
l’estat de benestar» - Avui, a les 8 de la tarda, al
Centre Cultural del Casino, conferència a càrrec de
Josep Pujol, professor de literatura catalana me-
dieval a la UAB, sobre «Delits sensibles. Repre-
sentacions de la sexualitat en la literatura medie-
val». Dins el cicle Tocats de Lletra.
«Com l’educació encaixa amb l’estat de ben-
estar» - Avui, a les 7 de la tarda, al saló de ses-
sions de l’Ajuntament. acte de l’inici del curs esco-
lar 2008-2009. A càrrec de Víctor Navarro López,
catedràtic de Polítiques Públiques de la Universi-
tat Pompeu Fabra.
«Al voltant d’un te parlem de l’Islam» - Di-
jous, a les 8 del vespre. Sala d’actes del Casino. 
«L’escola del 68» - Dijous, a les 8 del vespre a
l’Auditori Caixa Manresa. A càrrec de Pere Bonet,
psiquiatre, 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. Acte em-
marcat dins els actes en homenatge a Lluís Com-
panys.

Cursos |

MANRESA | 

Llar d’avis de la Sagrada Família de Caixa
Manresa - Avui, inici del curs de cosir i brodar. Es
farà  cada dimecres fins el 10 de desembre de 2/4
de 3 a 2/4 de 4. Informació al Carrer Penedès s/n
de 2/4 de 3 a 2/4 de 8 o al telèfon 93.873.10.53.
Gratuït.

Sortides |

MANRESA | 

Biblioteca Casino - Dijous, a 1/4 ‘11 del matí,
visita cultural a la bibliotec del Casino. Punt de trio-
bada: plaça Sant Domènec. Ho organitza la Coor-
dinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa.
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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

L’espectacle
«Ruddigore»,
nominat a quatre
premis Butaca

L’espectacle Ruddigore o la
nissaga maleïda de la compa-
nyia Egos Teatre, dirigit pel
santvicentí Joan Maria Segura,
ha estat nominat a quatre Pre-
mis Butaca, concretament a
Millor Musical; Millor vestua-
ri; Millor actor per Albert Mo-
ra; i Millor actriu per Anna Al-
borch. La gala d’entrega de
premis se celebrarà el 24 de
novembre a Premià de Mar.
Mentrestant les votacions es
poden fer a través de la pàgina
web dels premis, www.premis-
butaca.cat, fins el proper 17 de
novembre.

Els Premis Butaca, de teatre i
el cinema de Catalunya, van
néixer l’any 1995 a Premià de
Mar amb l’objectiu de crear
uns guardons escollits exclusi-
vament pels espectadors amb
la voluntat de que fossin com-
pletament independents de
qualsevol organització o em-
presa vinculada professional-
ment al món de l’espectacle.

Des de la seva estrena, Rud-
digore no ha parat de recollir
bones crítiques. Després de
convèncer els gestors del Ver-
sus Teatre, haver superat les
100 funcions, haver estat nomi-
nada a quatre Premis Gran Via
a Madrid i haver recollit el de
Millor maquillatge i perruque-
ria, la companyia confirma el
seu gran èxit amb aquestes
quatre noves nominacions. La
companyia de teatre es va for-
mar el 2005 d’un grup de sis
alumnes de teatre musical a
l’Institut del Teatre de Barce-
lona i Joan Maria Segura, que
estudiava direcció. Juntament
amb Francesc Mora, el pianis-
ta, van presentar l’obra com a
tesina amb l’objectiu de poder-
la vendre posteriorment. 

REDACCIÓ/Manresa

ESCENA

L’obra «Madame
Butterfly», d’Oller,
al teatre Condal

La primera ballarina de Me-
tros, Sandrine Rouet, interpre-
ta amb el cos pintat de blanc i
el tors nu a Goro, un personat-
ge masculí, a la coreografia
Madame Butterfly, la traïció,
que l’espareguerí Ramón
Oller presenta a partir de de-
mà al Teatre Condal de Barce-
lona. La ballarina d’origen
francès, que compleix aquest
any els seus 11 anys de perti-
nença a Metros, apareix a l’es-
cenari abillada a l’estil del per-
sonatge de la dansa japonesa
Butho (dansa de la foscor).
Rouet balla també el personat-
ge del matrimonier i apareix en
un altre moment de l’especta-
cle amb un quimono masculí.


