
Cinema |

Atrapado en un pirado - Comèdia-ciència-
ficció. Estats Units, 2008. Direcció: Brian Robbins.
Intèrprets: Eddie Murphy, Gabrielle Union, Eliza-
beth Banks. Dave Ming Chang acaba d’arribar a
Nova York i és sense cap dubte el visitant més per-
dut de tots. »Manresa, Abrera
Che, el argentino - Drama. Estats Units, França i
Espanya, 2008. Direcció: Steven Soderbergh. In-
tèrprets: Benicio del Toro, Elvira Mínguez i Julia Or-
mond. Un jove idealista argentí, Ernesto Guevara,
s’involucra en el govern de Guatemala i pren acció
en una revolució social. »Manresa, Abrera
Cuatro Vidas - Drama. Regne Unit, 2008. Direc-
ció: Jieho Lee. Intèrprets: Kevin Bacon, Forest Whi-
taker, Andy Garcia, Sarah Michelle Gellar, Brendan
Fraser. La història principal se centra en un gàngs-
ter que pot veure el futur i la seva xicota, però les
premonicions els portaran tots dos a una situació
que farà perillar el seu amor. » Manresa
El caballero oscuro - Acció. EUA, 2008. Direc-
ció: Christopher Nolan. Intèrprets: Christian Bale,
Heath Ledger, Michael Caine, Gary Oldman, Mor-
gan Freeman. Batman vol desmantellar les orga-
nitzacions criminals de Gotham City. » Manresa
El rey de la montaña - Thriller. Espanya, 2008.
Direcció: Gonzalo López-Gallego. Intèrprets: Leo-
nardo Sbaraglia, María Valverde, Pablo Mena-
sanch i Francisco Olmo. Quim condueix per unes
carreteres estretes buscant la seva antiga xicota
amb la intenció de recuperar-la. »Manresa
El tren de las 3:10 - Western. Estats Units, 2007.
Direcció: James Mangold. Intèrprets: Russel Cro-
we, Christian Bale, Logan Lerman, Ben Foster i Pe-
ter Fonda. Dan Evans és un veterà de l’exèrcit de la
Unió que està a punt de perdre la granja a causa
de les males collites.»Manresa
Hellboy 2. El ejército dorado - Ciència-ficció.
Estats Units, 2008. Direcció: Guillermo del Toro. In-
tèrprets: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones,
Luke Goss. En trencar-se la treva existent entre els
éssers humans i el regne fantàstic, l’infern està a
punt d’esclatar a la Terra i un cruel líder desafia els
de la seva pròpia sang.»Manresa, Abrera
La conjura de El Escorial - Drama. Espanya i Ità-
lia, 2008. Direcció: Antonio del Real. Intèrprets: Ja-
son Isaacs, Julia Ormond, Jurgen Prochow, Jordi
Mollà, Joaquim de Almeida i Juanjo Puigcorbé. La
nit del Dilluns de Pasqua del 1578, uns assassins
maten Juan de Escobedo. »Manresa
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, porta una incre-
ïble vida tropical. »Manresa, Abrera
L’esperit del bosc -Animació. Espanya, 2008. Di-
recció: David Rubin i Juan Carlos Peña. Un pode-
rós home de negocis pretén construir una carrete-
ra i la malvada Sra d’Abondo veu l’oportunitat per-
fecta eliminar el bosc. »Manresa, Abrera
Los extraños - Thiller terror. Estats Units, 2008.
Direcció: Bryan Bertino. Intèrprets: Liv Tyler, Scott
Speedman, Gemma Ward. Kristen McKay i James
Hoyt havien decidit passar una nit agradable a l’a-
ïllada segona residència de la famíl·lia Hoyt. El
món idílic de la parella es desfà quan algú truca a
la porta a les 4 de la matinada.»Manresa, Abrera
Los girasoles ciegos - Drama. Estat espanyol,
2008. Direcció: José Luis Cuerda. Intèrprets: Mari-
bel Verdú, Javier Cámara, Raúl Arevalo. A l’Ouren-
se del 1940, Ricardo viu tancat a casa per la perse-
cució ideològica que hi ha al carrer. »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,
Abrera.
Mi ligue en apuros - Comèdia romàntica. Estats
Units, 2007. Direcció: Randal Kleiser. Intèrprets:
Amanda Bynes, Chris Carmack, Jamie-Lynn DiS-
cala i Jonathan Bennet. Jenny és una jove de 18
anys que descobreix entusiasmada que la seva es-
trella de rock preferida, Jason, s’allotjarà a l’hotel
on ella treballa. »Manresa
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
seves vacances d’estiu. Vicky és una dona sensata
i està promesa, en canvi Cristina és aventurera en
el terreny emocional i sexual.»Manresa, Abrera
Wall.E - Animació. Estats Units, 2008. Direcció:
Andrew Stanton. La humanitat ha abandonat la
terra i el  robot Wall.E, a qui ningú no va pensar a
apagar,  és l’únic que hi viu. »Abrera
Wanted (Se busca) - Thriller. Estats Units, 2008.
Direcció: Timur Bekmambetov. Intèrprets: James
McAvoy, Morgan Freeman i Angelina Jolie. Adap-
tació del còmic Wanted, de Mark Millar. »Manre-
sa, Abrera
Zohan. Licencia para peinar. Comèdia. Estats
Units, 2008. Direcció: Dennis Dugan. Intèrprets:
Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chiri-
qui, Nick Swardson. Zohan és un agent isrealià del
servei secret Mossad que fingeix la seva pròpia
mort per ser perruquer a Nova York. »Manresa

Música |

MANRESA |

Inma Serrano - Avui,a partir de les 10 de la nit, El
Club de la Cançó presenta un concert en què la
cantant presentarà el seu primer disc en llengua
catalana, «Inma I». Preu: 10 euros.

Lletres |  

ARTÉS |

Club de lectura - Avui, a les 8 del vespre a la bi-
blioteca d’Artés, es comentarà el llibre «Jardí vora
el mar», de Mercè Rodoreda. Moderació a càrrec
de José Jiménez Vázquez, obert a tothom. L’acte
serà gratuït.

MANRESA |

Llibreria Petit Parcir - Avui, a 2/4 de 8 del ves-
pre, es durà a terme la presentació del llibre «A vi-
vir del cuento», que ha estat escrit  i ideat per Mi-
quel Bonet.
Casino - Avui, a les 8 del vespre, presentació del
llibre «El gen rosa»  que es publica a través de l’E-
ditorial Maikalili.

SANT FRUITÓS DE BAGES |

Club de lectura - Avui, a 2/4 de 9 del vespre, a la
biblioteca, club de lectura. L’acte és obert a tothom
i és gratuït.

Xerrades |

MANRESA |

Auditori Caixa Manresa - Avui, a 2/4 de 8 del
vespre, «L’adaptació positiva als canvis: estratè-
gies d’ecologia emocional per a la família i l’esco-
la», a càrrec de Mercè Conangla. Ho organitza: As-
sociació de Mares i Pares d’Alumnes Llar d’Infants
l’Espurna, Llar d’Infants La Ginesta i Llar d’Infants
Picarol.

SALLENT |

Biblioteca de la Casa Museu Torres Amat -
Divendres, a 2/4 de 9 del vespre, «Aprèn a viure
amb llibertat», a càrrec de la llicenciada María Car-
men Velten, vinguda de Mèxic.

Balls |  

MANRESA |

L’esplai La Caixa - Avui, a les 5 de la tarda, ball
amb l’Andreu. Organitza: Associació de Gent Gran
l’Esplai La Caixa. 

Sortides |  

MANRESA |

El Poal - Avui, caminada fins aquest indret. Sorti-
da des de la plaça Bages a les 8 del matí. Organit-
za la Coordinadora de jubilats i pensionistes de
Manresa.
Club de la feina del Cio - Avui, visita a aquest
club. Sortida des del casal La Kampana a 2/4 de 6
de la tarda. Cal inscripció prèvia.

Exposicions |  

BAGÀ |

Centre del parc - Fins al 30 de setembre s’hi
pot veure una mostra de les obres presentades al
16è concurs de fotografia de les festes tradicionals
del parc natural del Cadí-Moixeró.

BERGA |

Frankfut Berga (passeig de la Indústria, 44) - Fins
dissabte s’hi pot veure l’exposició «5 centímetres
de paisatge», de Ramon Brichs.

CARDONA |

Issim - «Opus Way. Projecte», La mostra posa
al descobert un camí medieval de Cardona a càr-
rec de Ramon Brichs. Fins al 2 de novembre.

LA SEU D’URGELL |

L’aparador - Fins al 15 d’octubre, s’hi mostra
«Bernat Manresa. Tragèdia en 10 actes».

MANRESA |

Sala d’exposicions de Caixa Manresa - «Car-
les Baguer, un mestre del classicisme català».Fins
diumenge. De dilluns a dissabte, de 6 a 9. Di-
umenges i festius, de 12 a 2 i de 6 a 9.
Centre Cultural del Casino (sala gran) - Fins
al 2 de novembre, exposició «Nans, gegants i els
seus acompanyants». De dimarts a diumenge i fes-
tius, de 6 a 9 de la tarda. Dilluns no festius, tancat.

MARTORELL |

Sala d’exposicions Memorial Vicenç Ros -
Exposició «Marotrell sobre rodes», fotografies de
Martorell i el motor a la dècada dels seixanta. Fins
diumenge. També «La guerra del Francès al Baix
Llobregat (1808-1814), es pot veure fins al 2 de
novembre.

MONTSERRAT |

Museu - La col·lecció permanent –arqueologia de
l’Orient bíblic, orfebreria, pintura antiga, pintura i
escultura moderna, Nigra Sum i Phos Hilarios (ico-
nes)– obre tots els dies de l’any, de 10 del matí a
3/4 de 6 de dilluns a divendres i de 10 del matí a 7
de la tarda la resta dels dies. Actualment, a la Sa-
la Daura, «Recordar per no tornar-hi», amb cartells
republicans de la guerra civil, fins al 19 d’octu-
bre. A l’Espai d’Art Pere Pruna, exposició de foto-
grafies de gran format «I tu, a qui t’encomanes?»,
fins al 2 de novembre.

OLVAN |

Cal Rosal - «Les veus de les colònies. Cal Rosal
1858-2008». Inauguració dissabte, a les 6 de la tar-
da. oberta els caps de setmana i festius, d’11 del
matí a 2 del migdia. Es pot veure fins el 28 de de-
sembre.

SOLSONA |

Museu diocesà i comarcal - Fins al 2 de no-
vembre, «(Re)descobrint Vilanova». De dimarts a
dissabte, de 10 a 1 i de 2/4 de 5 a 7 de la tarda. Di-
umenges i festius, de 10 del matí a 2 del migdia. 

L’AGENDA
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MANRESA

Vicky Cristina Barcelona (català) Atlàntida 1 18.15-20.15-22.40 h

Mamma Mia! Atlàntida 2 18.00 h

La conjura d’El Escorial Atlàntida 2 20.00-22.30 h

Wanted. Se busca Atlàntida 3 17.15-19.45-22.15 h

Atrapado en un pirado Bages Centre 1 18.15-20.15-22.40 h

La isla de Nim Bages Centre 2 18.15 h

Los girasoles ciegos Bages Centre 2 20.20-22.45 h

L’esperit del bosc Bages Centre 3 18.00 h

Cuatro vidas Bages Centre 3 20.00-22.20 h

Los extraños Bages Centre 4 18.25.22.25-22.45 h

Viaje al centro de la tierra Bages Centre 5 18.25-20.20-22.35 h

Che: el argentino Bages Centre 6 17.30-20.00-22.30 h

Vicky Cristina Barcelona (VOSE) Bages Centre 7 18.20-20.20-22.45 h

Zohan. Licencia para peinar Bages Centre 8 17.20-19.50 h

El tren de las 3:10 Bages Centre 8 22.20 h

Mamma Mia! Bages Centre 9 18.20-20.30-22.40 h

Hellboy 2 Bages Centre 10 18.20 h

Mi ligue en apuros Bages Centre 10 20.40-22.45 h

El caballero oscuro Bages Centre 11 17.15 h

El rey de la montaña Bages Centre 11 20.10-22.30 h

Wanted. Se busca Bages Centre 12 18.10-20.25-22.45 h

ABRERA

Vicky Cristina Barcelona (català) Abrera 1 18.30-22.30 h

Vicky Cristina Barcelona VOSE Abrera 1 20.30 h

Atrapado en un pirado Abrera 3 18.00-20.00-22.30 h

Viaje al centro de la tierra Abrera 3 18.15-20.30-22.30 h

Wanted. Se busca Abrera 4 18.30-20.45-23.00 h

Los extraños Abrera 5 18.45-20.45-23.00 h

Wall.E Abrera 5 15.45 h

Che: el argentino Abrera 6 20.15-22.45 h

El espíritu del bosque Abrera 7 18.00 h

Mamma Mia! Abrera 7 20.00-22.30 h

La isla de Nim Abrera 8 18.15 h

Hellboy 2 Abrera 8 20.15-22.45 h

El manresà Miquel
Bonet presenta el
seu nou llibre, «A
vivir del cuento»

El manresà Miquel Bonet
presentarà avui, dijous, a 2/4 de
8 del vespre, a la llibreria Petit
Parcir de Manresa, el seu últim
llibre, A vivir del cuento. L’acte
tindrà el suport del president
del Ricoh Manresa, Josep Vi-
ves, que en farà la presentació.
Bonet, autor del llibre d’èxit
Búscate la vida! i mediàtic ad-
vocat, publica l’obra editada
per l’editorial universitària
Ramón Areces. A vivir del cu-
ento és format per quatre his-
tòries sobre la confiança en un
mateix, els valors, el fracàs i
l’esperança, els quatre punts
cardinals que en el món pro-
fessional es converteixen en
talent, tarannà, actitud i apti-
tud, que, en definitivam for-
men les competències generals
per viure i treballar amb total
plenitud. El llibre conté episo-
dis com Quid pro quo i La lágri-
ma, entre altres títols.

REDACCIÓ/Manresa

LLETRES

ARXIU PARTICULAR

Miquel Bonet

L’exposició Els papers de l’ar-
xiu: la guerra del Francès
(1808-1814), que acull l’Arxiu
Comarcal del Bages de Manre-
sa, s’inaugurarà demà, a les 6
de la tarda, en el marc de les
Jornades Europees del Patri-
moni. L’objectiu d’aquesta
mostra és donar a conèixer i
posar en relleu la riquesa del
fons de l’Arxiu Comarcal del
Bages, que, entre molta altra
documentació, disposa d’un
volum destacat d’arxius rela-
cionat amb la guerra del Fran-
cès. En aquest sentit, l’arxiu té
un important i extens fons for-
mat per documents, diaris, re-
vistes, llibres, opuscles i imat-
ges sobre aquest conflicte. El
gros d’aquesta documentació
va ser generat al llarg dels sis
anys del conflicte bèl·lic, i la
resta  posteriorment. L’exposi-
ció és comissariada per As-
sumpta Muset.

EXPOSICIONS
Manresa inaugura
una mostra amb
documents de la
guerra del Francès

REDACCIÓ/Manresa



� El CLUB REGIÓ7 felicita tots 
els seus socis-subscriptors que 
avui celebren el seu aniversari:

• Jordi Seuba Pellicer,
 de Navàs.
• Maria Carme Rubiralta  
 Llimargas, de Manresa.
• Octavi Singla Casals,
 de Navarcles.
• Avui fa anys 
 Jordi Jorba Dordal, d'Artés. 
 Si el coneixeu, feliciteu-lo.
• Pepa Mañé Vall de Vilaramó,
 de Callús.
 Treballa a la redacció
 del nostre diari.

� Personatges que van néixer
el 27 de setembre:
• Agustín de Iturbe,
 emperador de Mèxic (1783)
• Benjamin Apthorp Gould,
 fundador de l'Observatori
 Astronòmic Nacional dels 
 Estats Units (1824)

�Xavi Segura Serra
Cap de recepció del parador de turisme Ducs de Cardona

Fill de cal Vaques,
popular renom d’u-
na antiga botiga, el
cardoní Xavi Segura
ha passat moltes ho-
res dalt del famós
castell. Té l’honor,
juntament amb el
seu tiet, de ser la per-
sona encarregada
d’obrir la porta dels
bous de la festa ma-
jor, una funció que
ha heretat, ja que du-
rant molts anys ho
va fer el seu avi ma-
tern. Casat amb l’Ol-
ga, són pares de tres
fills, els bessons Ai-
tor i Asier i la nena,
la Blanca.

–Fa gaire temps
que està vinculat al parador?

–Vaig començar l’any 1995
com a ajudant de recepcionista,
i ara sóc cap de recepció.

–Des del parador, hi ha una
vista privilegiada?

–Sí, és veu una panoràmica
fantàstica de Cardona i el seu
entorn.

–Quines persones acostumen
a venir al parador?

–Els caps de setmana ve gent
de Barcelona i de la comarca i
els altres dies sovintegen més els
estrangers.

–Què els agrada més, als visi-
tants?

–Troben molt bonic i acolli-
dor el castell, així com també
l’art romànic i les mines de sal.

–Coneixen la història del cas-
tell?

–Poca gent té constància de la
impressionant fortalesa medie-
val. Les visites guiades i els lli-

brets divulgatius que oferim
ajuden a conèixer la riquesa ar-
quitectònica i històrica d’una
de les dinasties més poderoses
de Catalunya entre els segles X i
XVII.

–Cardona té prou potencial
per atraure el turisme?

–És una vila molt interessant.
El castell, la muntanya de sal,
els carrers, el mercat dels diu-
menges  el matí...

–Quant a l’habitació fantas-
ma, què hi ha de cert?

–Sembla ser que hi ha hagut
moviments i aparicions enig-
màtiques a l’habitació 712, que
es troba a prop de la torre de la
Minyona. La imaginació i la
llegenda  fan la resta.

–La gent vol pernoctar a la
712?

–Alguns la sol·liciten expres-
sament, altres ràpidament en
demanen una altra.

SOLSONA MANRESA EL PONT DE VILOMARA

Em dic Razan Kharbach. Vaig néi-

xer el 13 de setembre a les 17 ho-

res i 30 minuts i pesava 3 quilos i

240 grams. Els meus pares es di-

uen Ahmed i Souad, i en sóc la pri-

mera filla.

| LA GALERIA |

JOSEP ROJAS JOSEP ROJAS ARXIU PARTICULAR

Em dic Iman El Marsse. Vaig néixer

el 13 de setembre a les 16 hores i

30 minuts i pesava 3 quilos i 900

grams. Els meus pares es diuen

Ahmed i Mohoba i tinc tres ger-

mans, el Kholoud, l’Aziz i l’Ahraf.

Em dic Jana Serrano Martínez.

Vaig néixer el 15 d’agost a la 1 i 13

minuts i pesava 2 quilos i 570

grams. Els meus pares es diuen

Amàlia i José Luis, i en sóc la pri-

mera filla.

«La vida són històries, amb el pas
del temps te’n recordes, de les his-
tòries i ja que és així, més val que
expliquem històries que ens cre-
guem». Això és el que pensa Mi-
quel Bonet i Anglarill, nascut a
Manresa l’any 1947. És advocat,
professor a la Universi-
tat de Barcelona, con-
sultor de l’empresa de
treball temporal Select
i articulista sobre temes
de competències i for-
mació integral de les
persones. Ara acaba de
presentar el seu llibre A vivir del
cuento, un recull amb quatre con-
tes amb la intenció de descobrir al
lector les competències per viure i
treballar.

El llibre, publicat per l’Editorial
Centro de Estudios Ramón Are-
ces S.A., parla de la confiança en
un mateix, els valors, el fracàs i

l’esperança, els quatre punts car-
dinals que en el món professional
es converteixen en talent, taran-
nà, actitud i aptitud, i que confor-
men les competències generals
per viure i treballar amb plenitud.

La presentació es va portar a ter-
me dijous a la llibreria Petit Parcir
de Manresa, on Josep Vives, presi-

dent del Ricoh Manre-
sa i amic de Bonet, en
va explicar les línies
mestres. «És un llibre
amb un títol polèmic. En
un moment de la cultura
de l’esforç, aquest llibre
sembla que convidi pre-

cisament al contrari, però no té res
a veure amb això. És un llibre es-
crit des de les emocions». Vives va
confessar que la lectura del llibre
havia estat molt distesa i diverti-
da: «és un llibre fàcil de llegir, però
no per això té menys mèrit, sinó tot
al contrari. Miquel Bonet té la ca-
pacitat de transmetre allò que vol

de forma senzilla i planera».
L’escriptor va agrair especial-

ment al col·lectiu de llibreters que
«faciliteu cultura, i a través de la
cultura tenim criteri, que és molt
necessàri avui en dia». Sobre el lli-
bre va explicar que el moment de
publicació d’aquest llibre té sentit
perquè «ara som en un moment
d’incertesa i ens hem de buscar la
vida». Segons el mateix autor, si
bé «no és un manual per trobar fei-
na, sí que ens pot donar feina»,
puntualitzant el fet que «la gent
jove d’avui en dia viu un moment
complicat. S’han de preparar, no
per al que es demanava ahir, sinó
per al que es voldrà demà».

Bonet, però, va advertir que «en
un moment de màxima informació,
mai no hi havia hagut tan poca co-
municació entre les persones, i ai-
xò sí que és important». Precisa-
ment d’aquí parteix la inspiració
de l’últim conte del llibre, La lá-
grima, un relat de ciència-ficció.

MARC HERNÁNDEZ
Manresa

SALVADOR REDÓ

L’escriptor Miquel Bonet (a l’esquerra) i Josep Vives (a la dreta) en un moment de la presentació del llibre

«Hi ha hagut aparicions
enigmàtiques a la 712»

JOAN SOBRÉ

El Xavi a l’entrada de la recepció del parador

JOAN SOBRÉ
Cardona

La vida són històries
Miquel Bonet presenta el llibre «A vivir del cuento»
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