
Tinet - Tarragona InterNET

Cartellera de 2002 

Crossroads. Hasta el final 
(Crossroads)

Gènere: Drama/Musical/Comèdia
Director: Tamra Davis
Protagonistes: Britney Spears, Zoe Saldana, Anson Mount, Taryn Manning, Justin Long, 
Dan Aykroyd, Kim Cattrall, Kyle Davis, Shonda Farr, Brandon Henschel, Erinn Hughes, 
Casey Keegan, Richard Voll i Raymond Young.

 

Sinopsi: Tres estudiants d'institut d'una petita ciutat de Geòrgia, han estat sempre molt amigues des de 
l'infància. Tanmateix, ara que ja són unes adolescents les seves personalitats són molt diferents: una és 
animadora, l'altra una brillant estudiant (Britney Spears) i la tercera, una noia conflictiva. 
Les tres realitzen juntes un viatge a través del país, durant el qual, coneixeran un músic que les animarà 
per què vagin a Los Ángeles per participar en un concurs musical.

Nunca juegues con extraños 
(Joy ride) 

Gènere: Thriller
Director: John Dahl
Protagonistes: Steve Zahn, Paul Walker, Leelee Sobieski, Matthew Kimbrough, Jim 
Beaver.

 

Sinopsi: Han començat les vacances d'estiu i l'estudiant Universitari Lewis Thomas (Paul Walker) està 
preparat per iniciar un viatge per carretera a través del país amb la noia dels seus somnis, Venna (Leelee 
Sobieski). Ella ha estat l'amor de la seva vida, encara que mai li hagi confesat, i ara que Venna ha trencat 
amb el seu nòvio sembla un bon moment per poder-la seduir. Els plans romàntics de Lewis se'n van a 
norris quan recull Fuller (Steve Zahn), son germà gran, que acaba de sortir de la presó. 
Fuller, famós per posar-se en envolics, anima Lewis a enfotre-se'n d'un solitari camioner amb una ràdio 
d'ona curta que instal·len al cotxe. Però el camioner, que es fa dir "Clau rovellat". Quan la broma adquireix 
tints tràgics, Lewis, Venna i Fuller es veuran sent perseguits sense descans pel psicòtic camioner que 
buscarà venjança de forma implacable. 

La venganza del conde de Monte Cristo 
(The Count of Monte Cristo)

Gènere: Thriller, Històrica
Director: Kevin Reynolds 
Protagonistes: Guy Pearce, James Caviezel, Henry Cavill, Dagmara Dominczyk, Richard 
Harris.

 

Sinopsi: Edmund Dantés (Jim Caviezel), és a punt de casar-se amb Mercedes. 
El seu millor amic Fernand (Guy Pearce), gelós de l'amor dels dos joves li fa víctima d'un cruel engany. 
Injustament sentenciat a la presó fins la mort al Castell d'If, Edmund passarà 13 anys privat de llibertat. 
Només un obsessiu desig de venjança el mantindrà amb vida. Amb l'ajut d'un altre reclús també innocent 
(Richard Harris) aconsegueix fugar-se i pren la personalitat d'un ric Compte de Monte Cristo. S'introdueix a 
la noblesa francesa i anirà destruint tot aquell que va col·laborar per tancar-lo.
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No es otra estúpida película americana 
(Not Another Teen Movie) 

Gènere: Comèdia
Director: Joel Gallen.
Protagonistes: Chyler Leigh, Jaime Pressly, Chris Evans, Mia Kirshner, Eric Christian 
Olsen, Cody McMains, Deon Richmond, Eric Jungmann, Ron Lester, Samm Levine, Lacey 
Chabert, Sam Huntington i Joanna Garcia.

 

Sinopsi: A l'institut John Hughes, els estudiants són iguals que els que podem veure a qualsevol pel·lícula 
per a adolescents americana. Jake (Chris Evans), accepta una aposta del ros cregut Austin (Eric Christian 
Olsen). Aquesta consisteix en què és capaç de convertir-se en la reina del ball de graduació a Janey Briggs 
(Chyler Leigh), la clàssica noia lletja-guapa (la versió femenina d'Steve Urkell que al final de la pel·lícula es 
treu les ulleres i es transforma en una playmate).
Però dues persones tracten de parar els peus a Jake i evitar que aconsegueixi guanyar l'aposta: una és la 
seva malvada germana Catherine, la noia més cruel de l'institut (Mia Kirshner), i l'altra és Priscilla, la 
xafardera animadora (Jaime Pressly). Els amics que rodegen aquests protagonistes són els habituals 
d'aquest tipus de pel·lícules: Areola, l'estudiante extrangera (Cerina Vincent), Les, l'atractiu "bitxo 
rar" (Riley Smith), Malik, el noi negre prototípic (Deon Richmond), els verges desesperats per deixar de 
ser-ho (Cody McMains, Samm Levine i Sam Huntington), Amanda Becker, la noia perfecta (Lacey Chabert), 
etc...
És una paròdia de les típiqies pel·lícules d'adolescents nord-americans i amb una mica més de mala llet de 
costum.

The Majestic 

Gènere: Drama / Comèdia
Director: Frank Darabont.
Protagonistes: Jim Carrey, Martin Landau, Laurie Holden, Allen Garfield, Bruce Campbell, 
Amanda Detmer, Daniel von Bargen, Kris Andersson, Bob Balaban, Gerry Black, Brent 
Briscoe i Karl Bury.

 

Sinopsi: Som al 1951. Peter Appleton (Jim Carrey) és un guionista de futur de Hollywood que veu 
interrompuda la seva carrera, com tants altres professionals dels anys 50, per culpa de la famosa "Caça de 
Bruixes". Peter és acusat de ser sospitós de comunisme, la qual cosa no és certa en absolut. Però si això 
no fos poc, apareix a la temuda "Llista negra", i el guionista sofreix un aparatós accident d'automòbill que 
li provoca amnèsia. 
Sense poder recordar qui és realmente, Appleton acaba en una petita ciutat de California, on iniciarà una 
nova vida i entrarà a treballar en un modest cinema (el "Majestic" del títol) i allà descobrirà, de veritat, la 
autèntica màgia de les pel·lícules. No obstant això, els caçadors de comunistes no es donaran per vençuts 
i, després de trobar-lo, el citaran com a testimoni davant el Comitè del Senat. 

Falsa identidad 
(Domestic Disturbance)

Gènere: Thriller
Director: Harold Becker
Protagonistes: John Travolta, Vince Vaughn, Teri Polo, Matthew O.

 

Sinopsi: Una nit, Danny, mentre viatja amagat en el cotxe de Rick, el seu pare adoptiu, amb la intenció 
de marxar de casa, és testimoni d'una cosa espantosa: Rick assassina un misteriós extrany anomenat Ray 
Coleman. El seu padrastre ha aconseguit eliminar totes les proves i, a més, està considerat com un tipus 
intatxable, tot un pilar de la comunitat. Molt al contrari que Danny que té fama de mentider. Tanmateix, 
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Frank, el seu veritable pare, creu el seu fill i decideix iniciar una investigació pel seu compte.

Peter Pan en Regreso al País de Nunca Jamás 
(Return to Neverland) 

Gènere: Fantasia
Director: Robin Budd, Donovan Cook 
Protagonistes: Veus: Blayne Weaver, Harriet Owen, Corey Burton, Jeff Bennett

 

Sinopsi: Wendy s'ha casat i té dos fills petits, Jane i Danny, als qui ha explicat totes les històries del país 
del Mai Més, que es troba situat seguint la segona estrella a la dreta. Jane i Danny coneixen perfectament 
les malifetes del Capità Garfi, i el seu fidel Smee, els altres pirates, les aventures dels nens perduts, 
Campaneta, el cocodril que va arrencar la mà al Capità, les sirenes, els indis, etc. Però la Segona Guerra 
Mundial arriba a Londres i Jane creix en un ambient carregat de penúries, per la qual cosa s'arrisca a 
perdre la seva infància, malgrat els intents de la seva mare que segueixi creient en las fantasies que li 
explica. Jane creu que Peter Pan és només fantasia, i no fa cas de la seva mare i del seu germà. Però una 
nit el mateix Capità Garfi en persona rapta Jane i la porta al país del Mai Més, com a esquer per enfrontar-
se a Peter Pan, el seu etern enemic. L'única manera que esta nena pot tornar a casa és aprendre a 
volar ... i per tal de fer-ho ha de creure en la màgia del país del Mai Més.

La máquina del tiempo 
(The Time Machine)

Gènere: Ciència-ficció
Director: Simon Wells
Protagonistes: Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Mark Addy, Phyllida Law, 
Orlando Jones, Philip Bosco

 

Sinopsi: El científic i inventor Alexander Hartdegen (Guy Pierce) està disposat a demostrar al món que els 
viatges a través del temps són possibles. El dia en què s'havia de casar, és assassinada, llavors ell decideix 
utilitzar la seva màquina del temps per tornar al passat i canviar la història. Tot i intentar-ho més de dos 
cops, no aconsegueix salvar-la, intenta descobrir les claus per les quals no pot canviar el passat viatjant 
aquest cop cap al futur. Després de fer un salt 800.000 anys endavant, els èssers humana han 
desaparegut i en el seu lloc hi ha dues races completament diferents: els Eloi i els Morlocks. Els primers 
són amistosos i molt pacífics, els darrers són monstres que viuen sota terra.

Desde el Infierno 
(From Hell)

Gènere: Suspens
Director: Albert Hughes, Allen Hughes 
Protagonistes: Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm

 

Sinopsi: 'Jack el Destripador' va cometre 5 assassinats rituals i això genera una atmosfera de rumors i 
terror. Mai no va ser capturat. Els assassiants van tenir lloc en l'àrea londinenca de Whitechapel on cinc 
prostitutes indigents troben la mort a mans de l'assassí. L'inspector de Scotland Yard Frederick Abberline 
ha estat assignat per investigar els brutals assassinats, i al mateix temps topa amb un complot que 
involucra el govern. 
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E.T El extraterrestre, 20º aniversario 
(ET The Extra-Terrestrial)

Gènere: Fantàstica
Director: Steven Spielberg
Protagonistes: Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew 
Barrymore.

 

Sinopsi: Una nau extraterrestre visita la terra, aviat l'abandonen, encara que un d'ells es perd i es queda 
sol al planeta. Un nen de 10 anys, Elliot (Henry Thomas), el troba; després del desconcert inicial, acaben 
fent-se amics. Però és perillós per a E.T. romandre a la Terra, ja que un violent grup de científics i 
membres de seguretat de l'Estat el busquen per tal d'examinar-lo i diseccionar-lo; a més, l'alienígena 
troba a faltar casa seva i els seus. Escapar ara és ara una questió de vida o mort. Elliot i els seus germans 
hauran d'ajudar-lo a tornar a casa, encara que això suposa perdre un amic estimat. 

Yo soy Sam 
(I am Sam)

Gènere: Melodrama
Director: Jessie Nelson
Protagonistes: Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Laura Dern, Dianne Wiest, Richard Schiff, 
Brad Silverman

 

Sinopsi: Aquest drama narra l'història d'un home amb problemes mentals anomenat Sam Dowson (Sean 
Penn) que viu amb la seva filla petita, però per motiu dels seus problemes li es arrabassada pel servei 
social.
En una recerca desesperada per recuperar la seva filla, aconsegueix l'ajut d'una advocada anomenada Rita 
Harrison (Michelle Pfeiffer), que intenta recuperar-la. En aquest procés, Rita s'adona que l'amor va més 
enllà de les incapacitats mentals de Sam.

John Q

Gènere: Thriller
Director: Nick Cassavetes 
Protagonistes: Denzel Washington, Robert Duvall, Anne Heche, Ray Liotta, Kimberly 
Elise, James Woods, Ethan Suplee.

 

Sinopsi: John Q. Archibald és un home casat que treballa a una fàbrica i s'estima molt la seva família. 
Passa problmes econòmics i li han reduït la jornada de treball, i per tant ha decidit de trobar una altra 
feina. Durant un partit de bèisbol, el seu fill sofreix un atac de cor i li cal una intervenció de transplant que 
naturalment no pot pagar i l'assegurança no ho cobreix. Com que no pot aconseguir els diners a temps, 
decideix de segrestar la sala d'urgències per tal d'aconseguir salvar la vida del seu fill.
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Mothman, la última profecía 
(The Mothman Prophecies)

Gènere: Ciència ficció
Director: Mark Pellington
Protagonistes: Richard Gere, Laura Linney, Will Patton, Debra Messing

 

Sinopsi: Basada en fets reals. Un periodista del Washington Post, John Klein (Richard Gere) i la seva dona 
cerquen casa i la troben. De tornada, tenen un accident. La seva dona creu haver vist alguna cosa a la 
carretera. L'accident causa la mort d'ella a l'hospital. Abans de morir, ella li diu "No ho vas veure, no?". 
John recupera els objectes personals de l'hospital i troba uns extranys dibuixos recorrents. Llavors una nit 
té una avaria i descobreix estar a centenars de kilòmetres d'on creia que estava. L'agent policial l'informa 
que un seguit de fets inexplicables han tingut lloc allà en els últims temps. Després d'investigar comença a 
creure que es troba davant "Mothman", una misteriosa i llegendària criatura, anticipadora de desastres i 
mort. Sorprenentment, descobreix que aquests events podrien estar relacionats amb la mort de la seva 
dona i comença a qüestionar la seva pròpia salut mental.

Monstruos, S.A. 
(Monsters, Inc)

Gènere: Comèdia
Director: Peter Docter, David Silverman 
Protagonistes: V.Doblada: Santiago Segura, José Sánchez Mota. V.O.: John 
Goodman, Billy Crystal

 

Sinopsi: Existeix un món paral·lel on viuen criatures de totes les formes i mides. Són monstres que per la 
nit espanten els més menuts. La pel·lícula ens revela les claus per les quals els monstres es dediquen a 
espantar la canalla.

Gosford Park

Gènere: Drama
Director: Robert Altman
Protagonistes: Emily Watson, Kristin Scott Thomas, Helen Mirren, Stephen Fry, Michael 
Gambon, Jeremy Northam.

 

Sinopsi: És novembre de 1932. Gosford Park és una magnífica mansió situada al camp en la qual Sir 
William McCordle i la seva dona, Lady Sylvia, reuneixen familiars i coneguts per a una caça típica anglesa. 
Tots, fins i tot el servei, vol aprofitar-se de la fortuna del senyor de la casa. I algú es veurà inclinat al crim 
per aconseguir els seus objectius.
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Mientras haya hombres 
(Crush) 

Gènere: Comèdia romàntica
Director: John McKay
Protagonistes: Andie MacDowell, Imelda Staunton, Anna Chancellor, Kenny Doughty, Bill 
Paterson, Caroline Holdaway, Josh Cole, Gary Powell, Christian Burgess, Morris Perry, 
Richenda Carey, Roger Booth, Derek Deadman.

 

Sinopsi: Kate (Andie McDowell), Molly (Anna Chancellor) i Janine (Imelda Staunton) són tres amigues que 
ratllen les 40 anys i desafortunades amb l'amor. 
Cap d'elles ha aconseguit establir una relació afectiva duradora i temen convertir-se en unes solterones. 
Cada dilluns, es reuneixen per explicar-se les seves desventures amb l'amor. Tot canvia quan Kate, que 
treballa com a directora d'una escola, s'enanora d'un ex-alumne seu de 25 anys, Jed (Kenny Doughty). El 
que comença en una aventura es converteix en una relació molt estable, malgrat la diferència d'edat de la 
parella.

Flower Power. Como una regadera 
(Greenfingers) 

Gènere: Comèdia
Director: Joel Hershman
Protagonistes: Clive Owen, Helen Mirren, David Kelly, Warren Clarke, Danny Dyer, Adam 
Fogerty, Paterson Joseph, Natasha Little, Peter Guinness, Lucy Punch. 

Sinopsi: Colin Briggs (Clive Owen) és un condemnat per assassinat i traslladat a un centre penitenciari de 
mínima seguretat d'Edgefield, una presó de regim obert. Allà, Colin coneix Fergus Wilks (David Kelly), un 
excèntric vividor convençut que acabarà la seva vida a la presó. Un dia Colin rep unes llavors com a regal 
de Nadal de Fergus. Miraculosament, les plantes creixen en aquell indret tan poc fèrtil. Per sorpresa de 
tothom, són proposats per participar en una fira de jardineria de Hampton Court Palace, el més gran 
esdeveniment de jardineria a l'aire lliure d'arreu del món i decideixen presentar-s'hi. 

Buen rollito 
(How High)

Gènere: Comèdia
Director: Jesse Dylan.
Protagonistes: Method Man, Redman, Obba Babatundé, Mike Epps, Anna Maria Horsford, 
Fred Willard, Jeffrey Jones, Hector Elizondo, Lark Voorhies, Al Shearer, Chuck Davis, 
Essence Atkins, Chris Elwood i T.J. Thyne.

 

Sinopsi: Dos "penjats", Silas i Jamal (interpretats pels 'raperos' afro-americans Redman, Method Man) es 
fumen un porro que els produeix un efecte extraordinari i molt poc usual. Inexplicablement, el seu 
coeficient mental dels dos s'incrementa d'una forma desproporcionada fins al punt de no ser capaços 
d'integrar-se a la Universitat de Harvard.
Tanmateix, quan se'ls acaba la seva reserva de "super-marihuana", es veuran obligats a espavilar-se por si 
mateixos en la prestigiosa institució acadèmica sense l'ajut de l'herba miraculosa. Això donarà peu gags 
molt explosius, entre el que destaca l'intent de fumar-se els ossos d'un "tipus mort que va ser molt 
llest" (el president dels Estats Units, John Quincy Adams). 
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El gran lío 
(Big Trouble)

Gènere: Comèdia
Director: Barry Sonnenfeld
Protagonistes: Tim Allen, Omar Epps, Dennis Farina, Ben Foster, Janeane Garofalo, 
Jason Lee, Rene Russo, Tom Sizemore, Stanley Tucci, Zooey Deschanel, Johnny Knoxville, 
Heavy D, Sofía Vergara i Patrick Warburton.

 

Sinopsi: Arthur Herk (Stanley Tucci) és un home de negocis il·legals, i està en el punt de mira dels seus 
enemics. La solució es troba a una maleta que ha d'arribar a l'aeroport de Miami. També es buscada per 
dos assassins a sou amb l'objectiu d'acabar amb la vida de Herk. Anna (René Russo), dona de Herk, està 
insatisfeta, i decideix amb la seva filla a trobar un amant. Topen amb Elliot Arnold (Tim Allen), un pare 
divorciat amb un fill. L'història es complica molt quan dos lladres també intenten robar la maleta. Darrera 
d'ells hi ha dos agents de policia i dos agents de l'FBI, que també van darrera de la maleta amb la sospita 
que hi hagi una bomba dins.

Jóvenes salvajes 
(Deuces Wild)

Gènere: Drama, Acció
Director: Scott Kalvert
Protagonistes: Stephen Dorff, Brad Renfro, Fairuza Balk, Norman Reedus, Frankie Muniz, 
Balthazar Getty, Max Perlich, Debbie Harry, Drea de Matteo, Nancy Cassaro, Vincent 
Pastore, James Franco, Joshua Leonard, Johnny Knoxville, Alba Albanese, Louis Lombardi.

 

Sinopsi: Són els anys 50, Leon i Bobby són germans i membres d'un grup a Brooklyn coneguts com a The 
Deuces. A conseqüència que un germà seu va morir per una sobredosi de drogues, el grup s'ha marcat 
l'objectiu de netejar la zona de les drogues, però topen amb un obstacle, el grup rival, The Vipers, no ho 
permetran. The Deuces estan disposats a fer l'impossible per aconseguir els seus objectius, encara que 
sigui perdre la vida amb l'intent.

La última fortaleza 
(The Last Castle)

Gènere: Acció
Director: Rod Lurie
Protagonistes: Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Steve Burton, George 
Scott, Addison Pate, Nick Kokich, David Alford, Samuel Ball, Maurice Bullard, Paul 
Calderon, Sean Cameron.

 

Sinopsi: El veterà General Irwin (Robert Redford) ha estat jutjat per un tribunal militar i condemnat a una 
presó militar de màxima seguretat per un crim que no havia comès. El Penal està comandat per Coronel 
Winter (James Gandolfini) i situa Irwin en el seu punt de mira quan aquest el desafia pels mètodes 
autoritaris que aquest utilitza. L'enfrontament provoca uns tensions extremes quan Irwin lidera i organitza 
els seus companys de la presó per tal de prendre el control de la presó, això provoca un esclat de violència 
impossible de contenir.
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Invicto 
(Undisputed)

Gènere: Acció
Director: Walter Hill
Protagonistes: Wesley Snipes, Ving Rhames, Peter Falk, Jon Seda, Fisher Stevens, 
Michael Rooker, Wes Studi, Johnny Williams, Joe D'Angerio, Nicholas Cascone, Steve 
Heinze, Ed Lover, Heidi Jo Markel, Master P, Bruce Pobanz, Michael Bailey Smith, Michael 
A. Tessiero.

 

Sinopsi: James "home de gel" Chambers (Ving Rhames) és un veterà boxejador campió dels pesos 
pesants. És detingut i engarjolat a la presó de Sweetwater a conseqüència d'una sentència de violació 
d'una noia. Allà, Chambers coneixerà Monroe Hutchen (Wesley Snipes), el campió de boxa de la presó i, 
entre tots dos, sorgirà una mútua i intensa enemistat. Tot acabarà en un duel de titans, un brutal combat 
de boxa.

El alquimista impaciente

Gènere: Thriller
Director: Patricia Ferreira
Protagonistes: Roberto Enríquez, Ingrid Rubio, Adriana Ozores, Miguel Angel Solá, Chete 
Lera, Jordi Dauder 

Sinopsi: Una parella de la guàrdia civil judicial, el sergent de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia 
Civil, Rubén Bevilacqua (Roberto Enríquez) i Virginia Chamorro (Ingrid Rubio) investiguen la troballa d'un 
cadàver despullat, sense rastre de violència lligat a un llit d'un motel de carretera. El cadàver pertany 
Trinidad Soler, un hombre nomal, amb dona i dos fills treballador de la central nuclear. La investigació es 
centra amb les causes estranyes de la mort.

Impulsos

Gènere: Thriller
Director: Miguel Alcantud
Protagonistes: Ana Risueño, Daniel Freire, Walter Moreno.

Sinopsi: Sara és una jove i bonica virtuosa del violí sense ganes de viure i per qui els dies van passant ja 
que és incapaç de posar fi a la seva vida. Pel seu camí es creuarà amb Jamie, un professor de nens solitari 
amb un extrany impuls assassí.
Un dia Sara veu com un home cau a la via i el tren passa per damunt seu. Tothom creu que ha estat un 
accident, però ella ha vist com Jaime va empènyer el mort. Sara aprofita aquest fet per fer xantatge a 
Jaime, i a poc a poc va creant-se una relació més estreta entre tots dos des de la distància.
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Monster's Ball

Gènere: Drama
Director: Marc Forster
Protagonistes: Billy Bob Thornton, Halle Berry, Peter Boyle, Heath Ledger, Sean "Puffy" 
Combs, Dante Beze, Coronji Calhoun, Taylor Simpson, Gabrielle Witcher, Amber Rules, 
Charles Cowan Jr., Taylor Lagrange i Anthony Bean.

 

Sinopsi: És la presó de Geòrgia als Estats Units, on al "Passadís de la Mort" hi treballen, Hank, un amargat 
racista guàrdia blanc (Billy Bob Thornton), i el seu fill (Heath Ledger).
Un intern negre (Sean "Puffy" Combs) rep sovint visites de la seva dona (Halle Berry), i amb el temps, 
Hank comença a enamorar-se de la bonica dona del pres. Això li durà molts problemes ja que els seus 
sentiments contradictoris seran difícils de reconciliar, mentre li afloraran noves idees sobre la vida i les 
relacions humanes. La situació resultarà bastant xocant ja que Hank acabarà estimant la vídua de l'home 
que tot just acaba d'executar.

Star Wars. Episodio 2: El ataque de los clones 
(Episode 2 - Attack of the Clones)

Gènere: Ciència ficció
Director: George Lucas
Protagonistes: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, 
Pernilla August, Ahmed Best, Anthony Daniels, Samuel L. Jackson, Frank Oz, Andrew 
Secombe, Oliver Ford Davies, Silas Carson, Kenny Baker, Christopher Lee i Jimmy Smits.

 

Sinopsi: Deu anys després dels esdeveniments de 'La Amenaza Fanstasma', la galaxia ha perdut el seu 
equilibri i perilla l'ordre de l'aliança, hi ha caos, violència i por. La corrupta conspiració de Palpatine, àlias 
Darth Sidous (Ian McDiarmid), ha extès els seus tentacles i ara manifesta la seva força. Arriba el mal, la 
força fosca, les tenebres. 
La Princesa Padmé Amaidala (Natalie Portman) ha estat amenaçada de mort per una facció de separatistes 
polítics, però dos caballers Jedi, el mestre Kenobi (Ewan McGregor) i el deixeble Skywalker (Hayden 
Christensen) són destinats a protegir-la. Serà impossible calcular les terribles conseqüències que produirà 
la reunió de la Princesa Amidala amb el poderós Anakin Skywalker. La passió, la gelosia i l'odi que naixerà 
de tots dos farà trontollar els ciments de la República. S'apropa el terror, la mort. Mai abans el malvat 
Palpatine no havia estat tan proper a dominar l'Univers i Anakin Skywalker serà la clau.

El quinto hombre 
(Ignition)

Gènere: Acció
Director: Yves Simoneau
Protagonistes: Bill Pullman, Lena Olin, Colm Feore, Nicholas Lea, Peter Kent, Eve Harris, 
Hrothgar Mathews, Roger Dunn, Benjamin Ratner, Lori Ann Triolo, Scott Hylands i Danielle 
Juilfs.

Sinopsi: Els Estats Units està preparant un nou viatge a la Lluna després de més de trenta anys de la 
primera arribada, la qual cosa crea un clima general d'espectació i alegria que contrasta amb els ànims de 
Conor Gallagher (Bill Pullman), un pilot d'helicòpters a l'exèrcit que ha perdut la seva feina després d'un 
accident en acte de servei. Conor es veu obligat a agafar la feina de guardaespatlles, una feina que no li 
agrada gens. La jutge Federal Faith Matheson (Lena Olin) és la seva primera client. És una dona difícil de 
tracte i molt ambiciosa. Conor sospita, que Faith està implicada en algún afer tèrbol, però en realitat està 
investigant un cas que afecta les autoritats militars, els quals han muntat una conspiració per enfonsar el 
govern dels Estats Units.
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Suavemente me mata 
(Killing me softly)

Gènere: Thriller
Director: Chen Kaige
Protagonistes: Heather Graham, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Helen Grace, Ian 
Hart, Jason Hughes, Kika Markham, Ulrich Thomsen i Ronan Vibert.

 

Sinopsi: Des de el mateix moment en què la mirada d'Alice (Heather Graham) es creua amb la de l'Adam 
(Joseph Fiennes), un misteriós extrany, aquesta es veu immesa dins un remolí d'intenses sensacions 
eròtiques i aventura sense frens. Alice, sobrepassada per sent, está disposada a arriscar tot per estar junt 
amb el seu estimat. Tamanteix, quan els secrets del passat d'Adam comencen a sortir a la llum, la noia es 
veurà atrapada en una extranya situació de la qual no podrà fugir.

Iris

Gènere: Drama
Director: Richard Eyre
Protagonistes: Kate Winslet, Hugh Bonneville, Judi Dench, Jim Broadbent, Eleanor Bron, 
Angela Morant, Penelope Wilton, Siobhan Hayes, Juliet Aubrey i Joan Bakewell.

 

Sinopsi: És l'història real del romanç entre la novelista i filòsofa Iris Murdoch (de jove per Kate Winslet i 
després per Judi Dench) i el propi escriptor del llibre el qual el basa la pel·lícula (de jove per Hugh 
Bonneville i després per Jim Broadbent). 
La trama es desenvolupa des de la seva primera trobada quan eren professors a Oxford i al llarg de 40 
anys, i finalitza amb la lluita d'Iris contra la malaltia de l'Alzheimer.

Session 9

Gènere: Terror
Director: Brad Anderson
Protagonistes: David Caruso, Stephen Gevedon, Paul Guilfoyle, Josh Lucas, Peter Mullan, 
Brendan Sexton III, Charley Broderick, Lonnie Farmer, Larry Fessenden, Jurian Hughes i 
Sheila Stasack.

 

Sinopsi: Gordon Fleming (Peter Mullan), propietari de Hazmat Elimination Co., necessita desesperadament 
aconseguir un contracte per retirar els perillosos residus d'amiant de l'Hospital Estatal Mental de Danvers, 
tancat des de fa 15 anys. 
Per tancar l'acord i aconseguir una bona prima, Gordon, imprudentment, promet a l'enginyer local Bill 
Griggs (Paul Guilfoyle) que ell i el seu equip poden fer la feina en només una setmana. Això farà que hi 
hagi pressió a l'equip per tal d'acabar-ho a temps. 
Hazmat aconsegueix el desitjat contracte i el dilluns següent comença el perillós treball. La resta de l'equip 
s'uneix a Gordon i Phil: el futur advocat Mike (Stephen Gevedon), l'irritant Hank (Josh Lucas), i 
l'impressionable nebot de Gordon, Jeff (Brendan Sexton III). A mesura que avança la setmana, l'equip es 
veu arrossegat cap als misteris que rodegen l'hospital- abús dels pacients, procediments mèdics 
medievals, rumors sobre possessions demoníaques, etc. 
El lloc amaga nombrosos secrets, igual que cadascú dels homes. Com més lliuten sota la dura pressió del 
seu treball, més probable que algú d'ells s'enfonsi i aflori en força la terrible veritat.
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La guerra de Hart 
(Hart's War)

Gènere: Drama bèl·lic
Director: Gregory Hoblit
Protagonistes: Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Dashon Howard, Vicellous Reon 
Shannon, Cole Hauser, Rory Cochrane, Rick Ravanello, Marcel Iures, Sam Worthington, 
David Barrass i Maury Sterling.

 

Sinopsi: És la Segona Guerra Mundial, el coronel William McNamara (Bruce Willis) pertany a la quarta 
generació d'una família d'herois de guerra. Un dia, és arrestat i reclòs a un camp de presoners alemany. 
Com a oficial americà de més rang, durà el comandament dels seus companys presoners, mantenint viu el 
sentit de l'honor malgrat les dures condicions de vida dins el camp governat pel Major de les SS, Wilhelm 
Visser (Marcel Iures).
Sense renunciar mai a la lluita per guanyar la guerra, McNamara planeja d'amagat l'estratègia a seguir, 
esperant el moment oportú per revoltar-se contra l'enemic. Un assassinat al camp li dóna l'oportunitat de 
posar en marxa un arriscat plà de fugida i destruir una planta de municions propera amb l'ajuda del jove 
tinent Tommy Hart (Colin Farrell).

Aventuras en Alaska 
(Snow Dogs)

Gènere: Aventures
Director: Brian Levant
Protagonistes: Cuba Gooding Jr., James Coburn, Joanna Bacalso, Nichelle Nichols, Sisqo.

 

Sinopsi: Un dia, Ted Brooks (Cuba Gooding Jr.), un dentista de Miami rep la notícia que és hereu del 
testament de la seva mare natural, qui l'ha inclòs en les seves últimes voluntats. Sense pensar-s'ho dos 
cops i guiat per l'olor dels diners, decideix viatjar fins Alaska per reclamar el que li pertany. Però les seves 
il·lusions aviat queden en un no res, ja que hereta 8 gossos -7 Huskies Siberians i un pastor escocès que el 
portaran més d'un problema i situacions molt divertides. Jack (James Coburn), un montanyer fatxenda 
intentarà per tots els mitjans fer-se amb els gossos i fer tornar a Ted a on va venir. A poc a poc, Ted va 
agafant apreci als gossos i odi per Jack. Ted aprèn a utilitzar el trineu i participa en una carrera que podria 
proporcionar-li el premi que espera.

Escalofrío 
(Frailty) 

Gènere: Thriller, suspens
Director: Bill Paxton
Protagonistes: Bill Paxton, Matthew McConaughey, Powers Boothe, Matthew O'Leary, 
Jeremy Sumpter, Luke Askew, Derk Cheetwood, Blake King, Scott Adsit, Brad Berryhill, 
Chelsea Butler, Vincent Chase i Missy Crider.

 

Sinopsi: Fenton Meeks (Matthew McConaughey), va a l'FBI per informar-los que el seu germà Adam pot 
ser l'assassí en sèrie que s'autoanomena "Les mans de Deu" i a qui els federals estan buscant. La història 
ens mostra com va anar l'infància de Meeks amb el seu pare (Bill Paxton) qui creia que li havia estat 
encomanada una missió divina, la de destruir als dimonis que habitaven el cos dels homes. Fenton veia el 
pare com a un ésser malvat mentre que per a Adam era un autèntic heroi.
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El Rey Escorpión 
(The Scorpion King)

Gènere: Aventures, fantasia
Director: Chuck Russell
Protagonistes: Dwayne Johnson, Steven Brand, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan, Grant 
Heslov, Peter Facinelli, Ralph Moeller, Scott L. Schwartz, Andrei Sterling i Sherri Howard.

 

Sinopsi: Fa 5000 anys a la famosa ciutat de Gomorra, un malvat governant intenta eliminar totes les 
tribus nòmades del desert. Les poques que quedan, malgrat que mai han estat aliades, s'uneixen per fer 
front al tirà. Coneixent la dependència del seu enemic de les visions d'un bruixot, contracten un assassí, 
Mathayus (Dwayne Johnson) per eliminar-lo. Després d'infiltrar-se al campament enemic, Mathayus 
descobreix que el bruixot és, en realitat, una bella dona, Cassandra (Kelly Hu). En comptes de matar-la, la 
duu amb ell a la zona més dura del desert sabent que serà perseguit per tal d'alliberar-la. Mathayus, qui 
un dia es convertirà en el 'Rei Escorpí' del título, haurà de trobar la força necessària per liderar les tribus 
del desert fins la batalla final a Gomorra. 

Alí

Gènere: Drama
Director: Michael Mann
Protagonistes: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles, Ron Silver, Jeffrey 
Wright, Mykelti Williamson, Jada Pinkett Smith, Nona M. Gaye, Michael Michele, Joe 
Morton, Paul Rodriguez i Barry Shabaka Henley.

 

Sinopsi: La pel·lícula narra els afers dins i fora del ring del genial boxeador de color que es va convertir en 
estrella de l'esport de boxa professional. Va renunciar al seu nom d'esclau (Cassius Clay), es va negar a 
anar a la guerra de Vietnam, sent odiat per uns i admirat per quasi tothom.

Blade II

Gènere: Acció, terror
Director: Guillermo del Toro
Protagonistes: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman, Luke Goss, Leonor 
Varela, Matt Schulze, Norman Reedus, Donnie Yen, Danny John-Jules, Daz Crawford, Rey-
Phillip Santos, Tony Curran, Thomas Kretschmann, Bridge Markland i Marla Welsh.

 

Sinopsi: Una extranya mutació s'ha produït dins la comunitat de vampirs. Es tracta d'un tipus de vampir 
amb una set de sang desproporcionada que ataca tant a humans com a vampirs, transformant a les seves 
víctimes que sobreviuen al seu atac en monstres de la mateixa espècie. La ràpida expansió d'aquesta nova 
raça amenaça la pròpia existència dels vampirs ja que aviat no hi haurà prou humans al món per satisfer 
les necessitats de sang de la comunitat vampírica. 
Blade (Wesley Snipes), Whistler (Kris Kristofferson) i un expert armer anomenat Scud (Norman Reedus) 
són convocats pel Consell de les Ombres per redreçar la situació. Blade (mig humà, mig vampir) haurà 
d'aliar-se amb un equip de de vampirs d'èlit per evitar que l'amenaça contra els humans i vampirs faci 
estingir les dues espècies.
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Showtime

Gènere: Acció, comèdia
Director: Tom Dey
Protagonistes: Robert De Niro, Eddie Murphy, Rene Russo, William Shatner, Mel 
Rodriguez, Jullian Dulce Vida, Jon A. Barnes, Dante Beze, Alex Borstein, Ken Campbell i 
John Cariani.

 

Sinopsi: "Showtime" és una paròdia sobre les típiques pel·lícules de "lladres i serenos" policíaques. La 
història gira al voltant dos policies de caracters totalment oposats i que, malgrat no suportar-se 
mútuament, han de treballar junts en un cas com a estrelles d'un nou reality-show televisiu que pretén 
promoure una imatge més positiva i propera del departament de policia. Els dos detectius fan el paper de 
dos personalitats típiques d'aquest tipus de pel·lícules: el veterà sensat i gat vell, interpretat per Robert De 
Niro i l'impulsiu i l'extravagant novell, Eddie Murphy.

El hombre que nunca estuvo allí 
(The Man Who wasn't There)

Gènere: Drama
Director: Joel Coen
Protagonistes: Billy Bob Thornton, Frances McDormand, Michael Badalucco, Adam Alexi-
Malle, James Gandolfini, Katherine Borowitz, Jon Polito, Scarlett Johansson, Peter Schrum, 
Richard Jenkins, Tony Shalhoub i Ted Raimi.

 

Sinopsi: Ed Crane (Billy Bob Thornton) és un perruquer per a senyors que viu i treballa a una petita 
localitat del nord de Califòrnia. Porta una vida monòtona i grisa que no li agrada. Un dia, l'excusa de 
l'infidelitat de la seva dona Doris (Frances McDormand) li dóna l'oportunitat de canviar la seva vida exigint 
un xantatge, això li portarà a descobriments imprevistos.

Kate y Leopold 
(Kate & Leopold)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: James Mangold
Protagonistes: Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha 
Lyonne, Bradley Whitford, Paxton Whitehead, Spalding Gray, Josh Stamberg, Matthew 
Sussman, Charlotte Ayanna, Philip Bosco, Andrew Jack i Stan Tracy.

 

Sinopsi: Kate (Meg Ryan) i el seu germà actor Charlie (Breckin Meyer) viuen a Nova York. El seu ex-
nòvio, Stuart (Liev Schreiber), viu damunt el seu apartament i descobreix que en un lloc proper al pont de 
Brooklyn hi ha una esquerda en el temps. El porta al segle XVIII i pren fotos del lloc. Leopold (Hugh 
Jackman), un home que viu al 1870, es queda perplex amb la petita càmera d'Stuart i decideix seguir-lo, i 
tots dos arriben al mateix segle.
Leopold es troba totalment fora de lloc però aconsegueix ajut i una certa perspectiva sobre el nou segle 
gràcies a Charlie, qui es pensa que és un actor. Leopold és molt intel·ligent i intenta aprendre tot el 
possible i fins i tot millorar les modernes comoditats que troba.
Nova York té un ritme de vida molt ràpid per a Leopold. Kate està ascendint dins de l'empresa de 
publicitat. Tanmateix, quan coneix a Leopold, s'enamora d'ell. En haver arribat al lloc més alt 
professionalment parlant, s'adona amb l'ajuda de Leopold que aquest no és el seu objectiu principal a la 
vida.
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La habitación del pánico 
(Panic Room)

Gènere: Thriller
Director: David Fincher
Protagonistes: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Jared Leto, Dwight 
Yoakam, Patrick Bauchau, Ian Buchanan, Ann Magnuson, Andrew Kevin Walker, Holt 
McCallany, Mel Rodriguez i Paul Schulze.

 

Sinopsi: Una dona divorciada d'uns trenta anys (Jodie Foster) i la seva filla estan en la seva nova casa. 
Llavors entren tres lladres per tal de buscar una certa quantitat de diners que es trobava allà amagada. 
Mare i filla s'amaguen en l'"habitació del pànic", una habitació secreta. El neguit anirà creixert i al final 
només tindran la opció de lluitar per les seves vides.

Mr. Bones

Gènere: Comèdia
Director: Gray Hofmeyr
Protagonistes: Leon Schuster, David Ramsey, Faizon Love, Robert Whitehead, Jane 
Benney.

 

Sinopsi: Un avió s'estavella a l'Àfrica i només sobreviu un nen de poca edat. Ell deixa alucinant un grup 
d'indígenes Kavuki quan esquiva l'atac d'un lleó només amb l'ajuda d'una flatulència. Un cop adoptat per la 
tribu, creix aprenent els secrets de l'art de llegir el futur en els ossos. Aquesta habilitat fa que conegui 
Tsonga, rei dels Kavuki i desesperat per tenir un fill mascle que el succeixi. Tsonga l'envia a la "Ciutat del 
sol" a recuperar a el fill perdut. Bones arriba a la ciutat quan s'està celebrant un torneig de golf i creu que 
un dels participants, Vince Lee, és el fill del rei. Per tal de provar-ho, Vince haurà de participar en un partit 
de gwarra-gwarra (una versió Kavuki de l'esport del golf).

Astérix y Obélix: Misión Cleopatra 
(Asterix & Obelix: Mission Cleopatre) 

Gènere: Aventures
Director: Alain Chabat
Protagonistes: Christian Clavier, Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Alain Chabat, Jamel 
Debbouze.

 

Sinopsi: Cleopatra (Monica Bellucci) i Juli Cèsar (Alain Chabat) estan tan avorrits que la reina d'Egipte li 
proposa a l'emperador romà una aposta: que serà capaç d'aixecar un sumptuós palau en només 3 mesos 
per passar allà els estius, Juli Cèsar haurà d'admetre públicament que els egipcis són més poderosos. 
Mentrestant el jove arquitecte Numerobis (Jamel Debbouze) és l'únic arquitecte disponible en tot l'Egipte i 
li és encomanada la difícil missió. És impossible segons ell aixecar un palau en tres mesos, i tement per la 
seva vida, decideix demanar ajut al seu vell amic Panoràmix (Claude Rich), el druïda gal inventor de la 
cèlebre pòcima màgica capaç de fer miracles i conferir una força increïble. Panoràmix no dubta a ajudar el 
seu amic, al qual promet acudir tot seguit a ajudar-lo, acompanyat pels inseparables Astèrix (Christian 
Clavier) i Obèlix (Gérard Depardieu). Però el que no saben els nostres herois gals és que Juli Cèsar 
orquestra un pla maquiavèlic.
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9 días 
(Bad Comany) 

Gènere: Thriller
Director: Joel Schumacher 
Protagonistes: Anthony Hopkins, Chris Rock, Garcelle Beauvais, Ammar Daraiseh, Peter 
Stormare, Matthew Marsh.

 

Sinopsi: Els agents Oakes (Anthony Hopkins) i Kevin Pope (Chris Pope) són agents d'alt nivell de la CIA 
que porten molt de temps treballant per aconseguir una arma nuclear dins una maleta que ha caigut en 
males mans. Per tal de fer-ho, es faran passar per compradors. Kevin Pope fingeix ser Michael Turner, un 
marxant d'antiguitats de Praga que es guanya la confiança d'Adrik Vas (Peter Stormare), un rus que es 
dedica al comerç en el mercat negre. Pope presenta Vas i Oakes, que es fa passar per un possible 
comprador multimilionari. Kevin Pope és molt educat i intel·ligent i increïblement jove per ser un agent tan 
brillant. Després de passar per l'Acadèmia Naval va ser reclutat per la CIA. Tots dos estan molt units. 
Oakes l'admira i li té molt d'apreci, per això queda molt afectat quan l'assassinen. Per la seva banda, 
Oakes és un dels millors membres veterans de la CIA i donaria la seva vida pel seu país. Kevin és 
assassinat 9 dies abans que es celebri la venda de l'arma nuclear, i Kevin és l'única persona en qui confia 
Adrik Vas. Per evitar veure fracassar la missió, la CIA decideix trobar Jake (Chris Rock), el germà bessó de 
Kevin, que va ser separat del seu germà en nàixer, per tal que Oakes l'entreni i es faci passar per Kevin.

Muertos del pasado 
(Long Time Dead) 

Gènere: Terror, thriller
Director: Marcus Adams
Protagonistes: Joe Absolom, Tom Bell, Lara Belmont, Michael Feast, Melanie Gutteridge, 
Lukas Haas.

 

Sinopsi: Som al Marroc del 1979. Algú invisible observa un grup d'europeus practicant la màgia negra i 
convoquen a un poder molt més perillós del que haurien imaginat mai.
Al Londres del 2001. Vuit estudiants acaben en un soterrani d'una casa després de ballar després d'una 
llarga i intensa nit de festa. Es reuneixen en forma de cercle i invoquen els esperits en plan molt informal 
entre riures. Utilitzen un tauler d'Ouija per realitzar les invocacions i de sobte, d'entre la xauxa general, 
l'agulla comença a vibrar i actuar d'una manera totalment autònoma i sense cap tipus de control, i 
comença a assenyalar les lletres de la frase : "A L L  D I E" ("tots morireu").

Spirit: El corcel indomable 
(Spirit: Stallion of the Cimarron) 

Gènere: Aventures animades
Director: Kelly Asbury i Lorna Cook
Protagonistes: Bryan Adams, James Michael Dooley, Gavin Greenaway, Steve Jablonsky 
i Hans Zimmer.

 

Sinopsi: Spirit és un cavall mustang, salvatge i indomable que viu aventures viatjant a través de l'Amèrica 
verge. Spirit es trobarà per primera vegada amb un home. Spirit es traslladat a un quarter del Setè de 
Cavalleria per ser domat. També establirà una forta relació d'amistat amb ell, un jove indi Lakota. El valent 
cavall també trobarà l'amor en una euga anomenada "Lluvia" mentre que les seves proeses el convertiran 
en un dels més grans herois dels prats.
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La cosa más dulce 
(The Sweetest Thing)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Roger Kumble
Protagonistes: Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair, Thomas Jane, Jason 
Bateman, Parker Posey, Lillian Adams, Cyia Batten i Herbert W. Ankrom.

 

Sinopsi: Christina Walters (Cameron Diaz) vol trobar el noi perfecte després de ser una trecandora de 
cors a tort i a dret, és divertida, sexi, explosiva i encantadora. Les seves companyes de pis són Courtney 
(Christina Applegate) i Jane (Selma Blair). Tant Christina com Courtney estan preocupades per Jane que 
ha trecant amb la seva parella i decideixen anar una nit a un club nocturn de San Francisco.
Allà Christina coneix Peter Donahue (Thomas Jane) i sorgeix la màgia entre ells. 
Christina se n'adona que s'ha enamorat d'un extrany que probablement mai més torni a veure, Christina i 
les dues amigues, faran un viatge per carretera fins Califòrnia per trobar l'home dels seus somnis.

Scooby-doo

Gènere: Comèdia d'adolescents
Director: Raja Gosnell
Protagonistes: Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, 
Rowan Atkinson, Isla Fisher, Michala Banas, Remi Broadway, Charles Cousins, Scott Innes 
(voz de Scooby-Doo), Mark McGrath, Rio Nugara, Andrew Prine.

 

Sinopsi: Scooby-Doo és un gos xerraire més cobard que un ratolí i que acompanya, als seus amics 
detectius a resoldre tota mena de misteris, encara que fa més nosa que servei. La colla està formada per 
Fred (Freddie Prinze Jr.), Daphne (Sarah Michelle Gellar), Velma (Linda Cardellini) i Shaggy (Matthew 
Lillard). Shaggy és l'equivalent humà d'Scooby molt patós i cobard. En aquesta ocasió són cridats 
individualment a Spooky Island per investigar una sèrie d'incidents paranormals en el parc d'atraccions. El 
propietari de Spooky Island, Emile Mondavarious (Rowan Atkinson) tracta de tornar a unir als joves per 
que resolguin el misteri abans que espanti els seus futurs clients.

Adam y ellas 
(About Adam)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Gerard Stembridge
Protagonistes: Stuart Townsend, Frances O'Connor, Charlotte Bradley, Kate Hudson, 
Alan Maher, Brendan Dempsey, Cathleen Bradley, Rosaleen Linehan, Tommy Tiernan, 
Donal Beecher, Kathy Downes, Mark Smith, Roger Gregg, Stewart Roche i Aoife Maloney.

Sinopsi: Som a Dublin, Lucy Owens (Kate Hudson) és cantant romàntica en un restaurant de Dublin de 
moda, al mateix temps que fa de cambrera. En la meitat de una cançó, entrea un desconegut i s'enamora 
a primera vista. Finalment, després de ser tan desafortunada amb l'amor, ha trobat una relació estable, 
l'atractiu, encantador i simpàtic Adam (Stuart Townsend).
No només ella cau en els encants ell, sinó que ho fa tota la seva família, o sigui, dos germanes d'ella 
(Frances O´Connor), i Alice (Charlotte Bradley), la mare, Peggy (Rosaleen Llinehan) i fins i tot el germà, 
David (Alan Maher). No es quan Adam comença a comportar-se d'una manera inesperada i fora del normal 
quan la família comença a sospitar d'ell i que amaga alguna cosa.
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Cenizas y pólvora 
(Dust)

Gènere: Drama
Director: Milcho Manchevski
Protagonistes: Adrian Lester, Joseph Fiennes, David Wenham, Anne Brochet, Carlton 
Jarvis.

Sinopsi: Som a finals del segle XIX, a l'oest dels EUA, dos germans s'enamoren de la mateixa dona, Lilith. 
Ella tria el petit, Elijah. El més gran, Luke, resentit, se'n va a Europa. Arriba a Macedonia, on es converteix 
en un sanguinari mercenari i es mou entre bandes locals violentes. Un dia, Neda, una dona embarassada li 
salva la vida.
A Nova York, cent anys després, un lladre desesperat, Edge, intenta fe-se amb els estalvis de tota la vida 
d'una àvia. Però Angela no renunciarà al seus estalvis fins que Edge hagi escoltat la història de dos 
germans que es van enamorar de la mateixa dona al salvatge oest.

La edad de hielo 
(Ice Age)

Gènere: Animació
Director: Chris Wedge
Protagonistes: Veus: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Visnjic, Jack 
Black, Tara Strong, Stephen Root, Diedrich Bader i Alan Tudyk.

 

Sinopsi: Fa molt de temps, la terra es va cobrir de glaciars i els animals es van adonar que s'havien de 
donar pressa per salvar-se de la imminent Edat del Glas. En aquesta era glassada, un estúpid mandrós 
anomenat Sid, Manny el mamut lanudo, Diego, un tigre dents de sabre i un esquirol de grans dents 
anomenat Scrat es convertiran en herois. Tots quatre hauran d'unir les seves forces a contracor quan 
ajuden un petit nen humà a tornar amb son pare. Per tal de portar-ho a terme, hauran d'esquivar els 
elements que s'han desprès de la cada vegada més propera glaciació.

La Reina de los condenados 
(Queen Of The Damned)

Gènere: Terror
Director: Michael Rymer
Protagonistes: Stuart Townsend, Marguerite Moreau, Aaliyah, Vincent Perez, Paul 
McGann, Lena Olin, Christian Manon, Claudia Black, Bruce Spence, Matthew Newton, Tiriel 
Mora, Megan Dorman, Johnathan Devoy i Robert Farnham.

 

Sinopsi: El vampir Lestat ha tornat d'entre els vius després de dècades de letàrgia cansat del 
desterrament al món de les ombres. Movent-se entre mortals que ignoren qui és realment, Lestat es 
reinventa a si mateix com la cosa més propera a un Deu a la Terra, una estrella del Rock. L'encant de la 
seva música ha arribat a tot el món, sent percebut finalment per la vella dorment Reina Akasha des de la 
seva cripta sota el glas àrtic. Mare de tots els vampirs, Akasha ha dormit durant segles, esperant l'ocasió 
per aixecar-se de nou i dominar el món. La música de Lestat és la revelació que ella esperava i Akasha 
desitja governar amb ell. El maligne poder d'Akasha pot ser massa gran fins i tot pel més antic dels 
vampirs. Ella els va crear a tots i la seva supervivència depen també de la supervivència de la Reina dels 
vampirs. Akasha només desitja implantar l'infern a la Terra.
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Un niño grande 
(About a boy)

Gènere: Comèdia dramàtica
Director: Chris Weitz i Paul Weitz
Protagonistes: Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Annabelle 
Apsion, Isabel Brook i Victoria Smurfit.

 

Sinopsi: Will (Hugh Grant), un ric, immadur i irresponsable londinenc que ronda els 30 anys que, en la 
seva recerca de dones disponibles, s'inventa un fill imaginari i comença a assistir a reunions de pares 
solters. Com a resultatat d'una de les seves aventures, coneix Marcus, un noi de 12 anys amb problemes a 
l'escola. A poc a poc, Will i Marcus es fan bons amics i mentre Will ensenya a Marcus com ser un noi a 
estar a l'última ona, Marcus ajuda Will a madurar i convertir-se d'una vegada en un adult.

Lilo & Stitch

Gènere: Animació
Director: Chris Sanders, Dean Deblois
Protagonistes: Daveigh Chase, Jason Scott Lee, Tia Carrere, Ving Rhames, Chris 
Sanders, David Ogden Stiers.

  

Sinopsi: Stitch és un extraterrestre creat per un científic boig anomenat Jumba amb l'únic objectiu de fer 
malifetes i bromes pesades. Si no se li permet fer el trapella anirà perdent la força. Aquest monstre, 
anomenat realment "Experiment 626", és una autèntica amenaça per al planeta Turo, d'on prové. I 
malgrat que Jumba està a la garjola i a Stitch el busca tothom per destruir-lo, aconseguix escapar-se i 
aterrar a Hawai. Té unes habilitats gens comunes: veu a la foscor, processa la informació a més velocitat 
que un ordinador, mou objectes més pessats que ell i té per objectiu destruir-ho tot. 
Per evitar ser detectat, s'amaga a una gossera i allà es troba una nena anomenada Lilo, una nena orfe i 
solitària que viu amb una germana Nani més gran i que són buscades per un assistent social anomenat 
Cobra Bubble que vol separar-les. 
Lilo, molt més madura per la seva edat, té molta personalitat i es una fan incondicional d'Elvis Presley. A la 
desesperada, Nani decideix comprar-li un gos i la nena tria l'espècie mes rara que hi ha a la gossera, 
Stitch.

La máscara del faraón 
(Belphégor, Le fantôme du Louvre)

Gènere: Terror
Director: Jean-Paul Salome
Protagonistes: Sophie Marceau, Michel Serrault, Frédéric Diefenthal, Julie Christie, Jean-
François Balmer, Patachou, Lionel Abelanski, Françoise Lépine, François Levantal, Jacques 
Martial, Philippe Maymat, Pierre Aussedat, Matteo Vallon, Juliette Gréco.

Sinopsi: L'any 1935, un vaixell arriba a França amb tota la tripulació morta. A les bodegues es va trobar 
unes relíquies procedents d'Egipto, una d'elles és un sarcòfag sense nom molt bén conservat i sense haver 
estat saquejat. Es guardat als magatzems del Museu del Louvre i oblidat durant dècades.
Estem a París l'any 2000, la mòmia és el centre d'una nova exposició. La mòmia té poders malèfics i 
provoca l'aparició d'un terrorífic fantasma anomenat Belphégor, deu dels Ammonitas. Quan es vespre, es 
paseja pel museu del Louvre turmentant els que tenen la desgràcia de creuar-se pel seu camí. Un dia, un 
guàrdia de seguretat es trobat mort prop de la seva estàtua. Martin, un electricista, comença a investigar 
pel seu compte, però aviat és amenaçat per carta firmandes amb el nom del fantasma de la mòmia. Dins i 
fora del museu es produeix una desaparició contínua d'objectes, la responsable de tota aquella tragèdia 
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podria ser una noia jove (Sophie Marceau). 

Supermaderos 
(Super Troopers) 

Gènere: Comèdia
Director: Jay Chandrasehkar
Protagonistes: Jay Chandrasehkar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter, Erik 
Stolhanske.

 

Sinopsi: Thorny, Mac, Foster i Rabbit són 4 policies de carretera molt bromistes i amb especial predilecció 
per les bromes pesades i passades de voltes. Quan no es barallen entre ells, espanten els motoristes, 
confisquen algun cotxe esportiu de luxe vexant al propietari, o se n'enriuren dels altres policies que fan la 
feina. El Departament de Policia està seguint els seus passos per apartar-los del servei en comprovar que 
estan tot el dia de festa o només fan que perdre el temps. Per evitar que els treguin del servei, i molt 
espantats, Thorny, Mac, Rabbit i Foster decideixen comportar-se com a herois, i treballen "a la japonesa" 
per tal d'impressionar els seus jefes. Tot no serà fàcil ja que l'oficial Rod Farva, els ha posat l'ull al damunt 
ja fart d'ells i de tantes bromes, i de segon, d'un cadáver, d'un tràfic de drogues que descobreixen de 
casualitat .. una oportunitat per aconseguir fama i prestigi dins el cos de policia. 

Resident Evil

Gènere: Thriller de ciència ficció
Director: Paul Anderson
Protagonistes: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Colin 
Salmon, Marisol Nichols, Heike Makatsch, Joseph May, Pasquale Aleardi, Liz May Brice, 
Jamie Harding, Bridge Markland, Indra Ové.

 

Sinopsi: Un sabotejador ha robat i alliberat un virus mortal, el virus-T a un complex subterrani propietat 
d'una empresa dedicada a la investigació biològica, anomenada "Umbrella Corporation". 
Quan el virus es detectat, el super-ordinador que controla el complex segella les instal·lacions i mata tots 
els treballadors. Alice (Milla Jovovich) i Rain (Michelle Rodriguez) són els caps d'un comando que intentarà 
aïllar el virus. Quan accedeiexen a les instal·lacions descobreixen que els treballadors no són morts sinó 
que s'han convertit en zombies i que una mossegada converteix a la víctima en zombie. Els efectes del 
virus provoquen la regeneració les cèl·lules mortes en comptes de lluitar contra l'envelliment i altres 
malalties que eren els efectes desitjats.
Alice i el grup tenen 3 hores per evitar que els zombies accedeixin a la superfície. Per tal d'accedir al 
protegit super-ordinador hauran d'enfrontar-se amb una sèrie d'obstacles d'éssers manipulats 
genèticament. 
Rain ha d'aconseguir que el super-ordinador que gestiona el complex els condueixi cap a la superfície però 
l'ordinador impedirà que qui estigui infectat surti viu d'allà. La única opció que els queda es trobar un 
antivirus per poder sortir i evitar ser convertit en zombie.

Cuando éramos soldados 
(We were soldiers)

Gènere: Bèl·lica
Director: Randall Wallace
Protagonistes: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Sam Elliott, Greg Kinnear, Chris Klein.
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Sinopsi: El tinent coronel Hal G. Moore (Mel Gibson) narra als seus soldados abans d'entrar en combat els 
nefastos esdeveniments que van envoltar la batalla de la zona X-Ray (vall de Ia Drang, coneguda per la 
vall de la Mort, una regió del Vietnam) on van lluitar i morir centenars de soldats nord-americans del 
Primer Batalló del Setè de Cavalleria.
El dia 14 de novembre de 1965, el tinent coronel Hal Moore i els seus joves soldats arriben a la vall Ia 
Drang i ràpidament són envoltats per 2 mil soldats vietnamites. Allà es produeix una de les batalles més 
ferotges dels EUA i la primera topada seriosa amb els seus enemics Vietnamites pro comunistes.

Spider-Man

Gènere: Ciència ficció
Director: Sam Raimi
Protagonistes: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, J.K. 
Simmons, Michael Papajohn, Randy Poffo, Joe Manganiello, Rosemary Harris, Ted Raimi, 
Cliff Robertson, Bill Nunn, Bruce Campbell, Stan Lee.

 

Sinopsi: Peter Parker (Tobey Maguire) viu amb els seus oncles, Ben (Cliff Robertson) i May (Rosemary 
Harris), i és un tímid i estudiant de poca empenta. Un dia, una aranya radiactiva li pica durant un 
experiment, la qual cosa, li proporciona una força i agilitat sobrehumana així com la capacitat de pujar per 
les parets i detectar la presència de perills mitjançant un extrany sentit propi de les aranyes.
Per aprofitar les seves noves habilitats es disfressa i participa en combats de lluita lliure. Un dia deixa 
escapar un lladre que després matarà el seu oncle Ben, Peter s'adonarà que els seus poders comporten 
una gran esponsabilitat i decideix combatre el crim.
Per tal ajudar la seva tieta vídua es posarà a treballar a un diari de la ciutat de Nova York sota la 
supervisió del tirànic J. J. Jameson (J.K. Simmons) però compta amb l'ajut de Robbie Robertson (Bill 
Nunn). El seu primer i gran enemic serà el Follet Verd (Willem Dafoe), un geni psicòpata que, en realitat, 
és Norman Osborn, el pare de Harry (James Franco), un els seus amics de l'institut i que vol aconseguir 
enamorar Mary Jane (Kirsten Dunst).

Un mundo azul oscuro
(Dark Blue World)

Gènere: Drama bèl·lic
Director: Jan Svérak
Protagonistes: Ondrej Vetchý, Krystof Hádek,Tara Fitzgerald, Charles Dance, Oldrich.

 

Sinopsi: Som a l'any 1950, en plena Guerra Freda. Txecoslovàquia és en mans del comunisme. L'ex-pilot 
de la RAF Franta Slama, d'uns 40 anys, està reclòs en un camp de treball pel fet de ser considerat per les 
noves autoritats com un "enemic del poble", per què va volar amb els pilots anglesos durant la 2a Guerra 
Mundial. El nou règim marxista-leninista el considera un seriós perill per als seus ciutadans.
Franta rememora el passat i s'enrecorda del seu protegit, del jove pilot de proves Karel Vojtisek, amb qui 
fugirà de la Txecoslovàquia ocupada pels nazis cap a Anglaterra on s'unirà a la RAF. Tots dos s'enamoraran 
de la mateixa dona, Susan. Per a Karel es tracta del seu primer amor, i la seva amistat en quedarà una 
mica afectada. En combat, s'oblidaran de la noia, si més no, fins que acabi la guerra.

Sin retorno 
(No return back)

Gènere: Drama
Director: Jesús Nebot, Julia Montejo
Protagonistes: Joe Estevez, Ken Feinberg, Raymond Forchion, Paul Ganus, Susan 
Haskell, Dawn McMillan, Kenya Moore, Jesus Nebot, Lindsay Price, Chelsea Rendon, Robert 
Vestal, Vernee Watson-Johnson.
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Sinopsi: Pablo (Jesús Nebot) un professor d'anglès d'Hondures que perd la dona embarassada durant 
l'huracà Mitch. Decideix llavors emigrar il·legalment a Califòrnia i s'endú la filla Cristina (Chelsea Rendon) 
de cinc anys. Treballarà sense contracte com a recol·lector de fruita. El dia de l'aniversari de la filla, Pablo 
agafa la camioneta del seu cap i pateix un accident de circulació amb el resultat de la mort d'una nena de 
sis anys. Donada la seva condició d'il·legals en un país estranger, l'única opció que els queda és fugir de la 
justícia.

El cuarto angel 
(The Fourth Angel)

Gènere: Thriller
Director: John Irvin 
Protagonistes: Jeremy Irons, Forest Whitaker, Charlotte Rampling, Jason Priestley, Ian 
McNeice.

 

Sinopsi: Jack Elgin (Jeremy Irons), és l'editor en cap d'un diari molt important i guanyador del premi 
Pullitzer de periodisme, decideix endur-se la dona i els fills de vacances a l'India. Durant el trajecte en 
avió, uns terroristes es fan amb el control de l'aparell. La dona de Jack i una de les filles són assassinades 
davant d'ell. Un cop a Londres, Jack consola el seu fill traumatizat per la desgràcia mentre l'altra filla 
continua en coma en un hospital. Jack molt afectat per l'incident intenta trobar sentit a tota aquella 
tragèdia, però l'ira i col·lera es manifesten un cop sap que els terroristes han estat posats en llibertat 
després d'un judici polèmic.
Jack utilitzarà tots els mitjants com a periodista i els seus contactes polítics per tal que es faci justícia però 
no aconsegueix l'efecte esperat. Jack ara investigarà pel seu compte i les pistes el porten a un pis franc 
d'una organització sèrvia a Londres. Allà coincidirà amb 3 dels terroristes que van matar part de la seva 
família, i amb un desig de venjança i de supervivència farà ús d'una arma de foc.
Mentrestant, l'agent Bernard (Forest Whitaker) de la Interpol, veu indicis de relació entre l'atemptat 
terrorista de l'avió i els trets al pis frant i sospita de Jack.

Confesiones íntimas de una mujer 
(Les enfants du siècle)

Gènere: Drama
Director: Diane Kurys
Protagonistes: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Stefano Dionisi, Robin Renucci, Karin 
Viard, Isabelle Carré.

Sinopsi: El 3 de juny del 1832, una sublevació d'estudiants a Paris provoca un aixecament general i els 
carrers s'omplen de sang. Al mateix dia, la baronessa Dudevant (Juliette Binoche) arriba a la capital per 
engegar la seva carrera literària sota el pseudònim de George Sand.
Alfred de Musset (Benoît Magimel) de 23 anys , és un poeta i escriptor més important de la seva 
generació, malgasta la seva joventut en els vicis de la vida. Després de rebre la notícia de la mort del seu 
pare, l'afecta de tal manera que abandona el tren de vida anterior i cau en l'aïllament de tot el que 
l'envoltava.
Un dia, coneix a l'escriptora i periodista George Sand, una dona jove, lliure i independent, que fuma en 
pipa i es vesteix com un home, alhora és una dona feble i plena de dubtes. Tot sembla que els separa però 
alhora tot fa que arribaran a unir-se sentimentalment. Aquesta relació escandalitzarà a familiars, amics i la 
societat de Paris en general.
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Infiel 
(Faithful) 

Gènere: Thriller
Director: Adrian Lyne
Protagonistes: Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Chad Lowe, Margaret Colin, 
Erik Per Sullivan i George F. Miller.

 

Sinopsi: Paul Martel (Olivier Martínez) ajuda Connie Sumner (Diane Lane) quan aquesta es fa mal pel 
carrer. Paul sedueix Connie i, inevitablement, sorgeix un romanç entre ells. Quan el seu marit, Edward 
Sumner (Richard Gere), s'assabenta del seu adulteri, s'enrabia i assassina l'amant de la seva dona. Alguna 
inexplicable passa. Excitada per la ràbia del seu marit i el seu ja gairebé oblidada passió encesa per la 
gelosia, aquest assassiant suposa per a Connie un rebrot de l'apagada flama del seu matrimoni. Connie 
ajudarà al seu marit a ocultar el crim.

El Creyente 
(The Believer)

Gènere: Drama
Director: Michael Lehmann
Protagonistes: Josh Hartnett, Shannyn Sossamon, Monet Mazur, Maggie Gyllenhaal, 
Emmanuelle Vaugier, Connor Tracy, Vinessa Shaw, Terry Chen, Paulo Costanzo, Chris 
Gauthier.

 

Sinopsi: Narra la història real de Daniel Burros. Danny Balint (Ryan Gosling) és un estudiant jueu de Nova 
York, que s'ha convertit en els anys en un ferotge antisemita i un destacat membre d'un moviment polític 
neofascista. Va descobrint horroritzat com porta una doble personalitat extremadament contradictòria, de 
dia és un nazi i de nit un jueu . Això el portarà a lliutar contra aquest conflicte amb allò que ell creu i amb 
l'herència cultural jueva que ha rebut la qual cosa el condueix en una espiral d'autodestrucció difícil de 
sortir-hi.

40 días y 40 noches 
(40 Days and 40 Nights)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Michael Lehmann
Protagonistes: Josh Hartnett, Shannyn Sossamon, Monet Mazur, Maggie Gyllenhaal, 
Emmanuelle Vaugier, Connor Tracy, Vinessa Shaw, Terry Chen, Paulo Costanzo, Chris 
Gauthier.

 

Sinopsi: Matt Sullivan (Josh Hartnett) és un jove que ho té tot, una bona feina i les noies li van al darrera, 
fins al dia que decideix acceptar una aposta de passar-se 40 dies i 40 nits d'abstinència sexual. Sorgeix el 
problema quan coneix Erica (Shannyn Sossamon), la noia perfecta que treballa en una empresa que 
censura empreses d'internet pornogràfiques. Matt només tracta de ressistir-s'hi, amb l'esperança que Erica 
també ho faci, però no li sortirà tan fàcil.
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Pluto Nash

Gènere: Comèdia
Director: Ron Underwood
Protagonistes: Eddie Murphy, Randy Quaid, Illeana Douglas, Peter Boyle, Pam Grier, Joe 
Pantoliano, Jay Mohr.

 

Sinopsi: Any 2087. Tots els recursos naturals s'han acabat fa anys al planeta terra, la lluna s'ha convertit 
en el nou Salvatge Oest. Un lloc on els diners i els contactes adients poden aconseguir qualsevol cosa que 
un vulgui. Pluto Nash (Eddie Murphy) és el pròsper propietari del club nocturn més popular de Little 
America, una colònia de la lluna. Pluto és un tipus que va abandonar la vida de delinqüent i va decidir 
donar-li un nou rumb per convertir-se en un home de negocis legal. Els problemes comencen per Nash 
quan es nega a vendre el seu club a Mogan (Joe Pantoliano), un gàngster llunar que està ajudant al 
misteriós Rex Crater, un home que tot el món coneix però ningú ha vist, a organitzar un pla per fer-se de 
tota la lluna.

El tesoro de Manitú 
(Der Schuh des Manitu)

Gènere: Comèdia
Director: Michael Herbig
Protagonistes: Michael Herbig, Christian Tramitz, Sky Du Mont, Marie Bäumer, Rick 
Kavanian.

 

Sinopsi: Abahachi, cap dels Apaches, viu una existència tranquila al llunyà Oest, encara que la seva funció 
és la de mantenir la pau on viu, i de vegades no és gens fàcil. En les tasques i les responsabilitats l'ajuda 
el germà de sang Ranger. Però a tota vida tranquila li arriba el moment de complicar-se. Res pitjor per 
Abahachi que fer tractes amb el dolent Santa María: el nostre protagonista ha rebut un préstec dels índis 
Shoshones per comprar un pub, però Santa María es fa passar pel veritable propietari i es queda amb tots 
els diners. Arruïnat, Abahachi i el germà Ranger s'enfronta ara a la fúria dels Shoshones, que es pensen 
que s'han quedat amb els diners. L'única manera de demostrar la innocència és buscar el tresor que els 
havia deixat amagat l'avi Vaca Boja. Però hi ha un problema, el mapa que porta al tresor el va dividir 
Abahachi en quatre parts i no se'n recorda a qui va deixar les altres tres parts. Un desastre!

Dos colgados en Chicago 
(Just Visiting) 

Gènere: Comèdia
Director: Jean-Marie Gaubert
Protagonistes: Jean Reno, Christian Clavier, Christina Applegate, Matthew Ross, Tara 
Reid, Malcolm MacDowell.

 

Sinopsi: En aquest esbojarrat relat de viatges en el temps, Thibault, un noble medieval francès (Jean 
Reno) i la seva promesa, Lady Rosalind (Christina Appelgate) pateixen un terrible contratemps el mateix 
dia de la boda. Desesperat, afligit i a punt de ser executat, Thibault implora a un bruixot que li administri 
la poció que permet viatjar en el temps i així poder tornar enderrere per impedir la tragèdia. Malgrat tot, el 
bruixot anglès és una mica sapastre, oblida posar un ingredient bàsic, i per aquest petit error envia a 
l'enamorat aristòcrata i el seu fidel escuder Andre (Christian Clavier) 800 anys en el futur... fins el Chicago 
d'avui en dia! Extraviats i confosos, es troben amb una descendent directa de Thibault, Julia Malfete 
(Christina Appelgate), i el seu intrigant promès, Hunter (Matthew Ross). En un principi Julia el confón amb 
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un cosí que va desaparèixer en extranyes circumstàncies, però aviat s'adona en realitat és un avantpassat 
que ha viatjat en el temps. 

Las supernenas 
(The Powerpuff Girls)

Gènere: Animació
Director: Craig McCracken 
Protagonistes: Veus: Cathy Cavadini, Tara Strong, Elizabeth Daily, Tom Kenny.

 

Sinopsi: El professor Utonium està decebut, la ciutat de Townsville està plena de delinqüents i lladres que 
tenen aterrits tots els habitants. Un dia al supermercat compra sucre, espècies i moltes coses boniques per 
crear a la nena perfecta per estimar-la com a una filla, perquè Utonium està una mica sol i no surt del 
laboratori. Però a l'hora de preparar la creació s'hi barregen per accident una gran dosi de la misteriosa 
substància anomenada Ingredient X, i l'experiment resulta diferent del que esperava: Pètal, Bombolla i 
Càctus són el resultat d'aquesta meravellosa barreja. Tres nenes encantadores que a més tenen super 
poders. Aquestes tres nenes seran conegudes com les Supernenes i s'encarragaran de protegir a 
Townsville dels dolents. Però abans han de passar mals moments per demostrar als veïns que no són pas 
dolentes que ho destrueixen tot, sinó que han d'aprendre a mesurar les forces i que les intencions són 
bones.

El Plan, un golpe a todo volumen 
(Stark Raving Mad) 

Gènere: Acció
Director: David Drew Daywalt
Protagonistes: Seann William Scott, Lou Diamond Phillips, Tim Sharp, Suzy Nakamura, 
Monet Mazur.

Sinopsi: Ben és un jove que té un greu problema: té un deute amb un cap mafiós, no té forma 
d'aconseguir els diners i el temps se li acaba. En aquests casos sempre sorgeix una idea genial. Organitzar 
amb els millors amics la festa "rave" més gran que es recordi, utilitzant una discoteca abandonada que, 
casualitats de la vida, està enganxada a un banc on l'esperen els diners que li salvaran la vida. Un 
atracament perfecte? Ho serà si els mafiosos xinesos que s'han colat a la festa no s'adonen de què passa, 
si la policía secreta no s'adona del notable consum de drogues, si l'equip de Ben no s'emborratxa i si la 
serp no acaba colant-se a la caixa forta. Aleshores sí, tot sortirà bé.

Un hombre de verdad 
(Truly Human)

Gènere: Drama
Director: Åke Sandgren
Protagonistes: Peter Mygind (Walther), Nikolaj Lie Kaas (P), Susan Olsen (Charlotte), 
Line Kruse (Tanja), Troels Munk (Stromboli), Søren Hauch-Fausbøll (Kjeldsen), Lisa (Clara 
Nepper Winther).

 

Sinopsi: Charlotte (Susan A. Olsen) i Walter (Peter Mygind) estan massa ocupats per cuidar com cal de la 
seva filla de només 6 anys, Lisa (Clara Nepper Winther). Lisa, per tal d'emplenar la seva solitud, s'inventa 
un amic imaginari, P, que viu darrera la paret de la seva habitació. Quan es produeix un tràgic accident de 
cotxe que afecta molt la família, P es materialitza i apareix en el món real sota l'aparença d'un jove 
(Nikolaj Lie Kaas). P, no sap parlar i no té identitat i no està acostumat a viure en el món real. Aviat 
desperta les sospites dels habitants de Dinamarca i acaba en un camp de refugiats, encara que amb la 
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seva innocència i la seva bona fe, P provoca la reflexió i un canvi d'actitud amb tots aquells que el tracten.

La sombra de la libélula 
(Dragonfly)

Gènere: Thriller
Director: Tom Shadyac
Protagonistes: Kevin Costner, Alison Lohman, Kathryn Erbe, Kathy Bates, Ron Rifkin.

 

Sinopsi: El doctor Joe Darrow (Kevin Costner) és cap del servei d'emergències del Chicago Memorial 
Hospital, un respectat expert en traumes. Però no pot fer-hi res quan la seva dona també doctora, Emily 
Darrow (Susanna Thompson) mor en un accident d'autobus a Veneçuela. Sis mesos després de la seva 
mort, el cos d'Emily continua sense aparèixer i Joe està tan enfonsat que s'ha aïllat del món. Tot li recorda 
Emily, especialment les libèl·lules, l'amulet personal de la jove que ve d'una marca de naixement que tenia 
a l'espatlla. La estranya forma comença a aparèixer en altres contextos, en tot el què rodeja Joe. Sembla 
que li digui que ha de mirar més enllà del que té davant els ulls si vol trobar la resposta a les seves 
preguntes. De fet, aquestes preguntes molesten gairebé tothom, llevat de la Germana Madeline (Linda 
Hunt), una monja catòlica que ha estudiat les fosques profunditats de les experiències properes a la mort. 
Mentre que els altres li diuen que ha de passar pàgina i tornar a començar de nou. La Germana Madeline 
s'adona que Joe i Emily tenen asumptes pendents, i que cap dels dos descansarà fins que tot quedi resolt. 
Amb aquesta idea, Joe aconsegueix donar un pas endavant, encara que el guïi més la fe que no pas la 
realitat. I aquest pas significarà un canvi decisiu a la seva vida. 

Windtalkers

Gènere: Bèl·lica
Director: John Woo
Protagonistes: Nicolas Cage, Adam Beach, Christian Slater, Peter Stormare, Noah 
Emmerich, Mark Ruffalo, Brian Van Holt, Martin Henderson, Roger Willie, Frances 
O'Connor, James D. Dever i Robert Leighton.

 

Sinopsi: El 8 de desembre de 1941, els Estats Units van declarar la guerra al Japó després de l'atac a 
Pearl Harbor. En els anys successius, la força militar dels Estats Units va conquerint a poc a poc les zones 
d'influència estratègica al Pacífic, en un lent perè constant avanç cap al Japón. Durant aquesta campanya, 
els japonesos van demostrar ser hàbils desxifradors de codis de les transmissions militars nord-
americanes, i això va enlentir significativament els progressos de l'exèrcit des EUA.
El 1942, uns centenars d'indis Navajos van ser reclutats com a Marines i entrenatss per a utilitzar el seu 
idioma com a codi, la nova arma secreta de l'exèrcit. El marine Joe Enders (Nicolas Cage) es destinat a 
protegir al Navajo Ben Yahzee (Adam Beach) un dels coneixedors del codi per realitzar les transmissions 
codificades que són clau per guanyar la guerra. Joe es veu forçat a prendre una decisió, o bé matar al seu 
amic i protegit Ben o arriscar-se al fet que les claus puguin caure en mans enemigues.

Jimmy Neutrón, el niño inventor 
(Jimmy Neutron: Boy Genius)

Gènere: Animació
Director: John A. Davis
Protagonistes: Debi Derryberry, Megan Cavanagh, Martin Short, Patrick Stewart, Rob 
Paulsen, Andrea Martin, Carolyn Lawrence, Candi Milo, Mark DeCarlo, Crystal Scales, 
Frank Welker.
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Sinopsi: Jimmy Neutrón és un nen de Retroville, inventor dels artefactes més extranys i originals. Ell i els 
seus amics esperen que s'inauguri el nou parc d'atraccions de Retroland. Els seus pares li han prohibit 
anar-hi però Jimmy no els fa cas i s'escapa. Mentre està gaudint de valent pel parc, desitja en secret que 
els seus pares desapareguin, i de sobte es compleix el desig. Tots els adults de Trobille són abduïts pels 
temibles Yokians, uns aliens verds amb forma d'ou i un groller i pervers sentit de l'humor. D'entrada, la 
idea de no ser controlats pels pares els entusiasma, però aviat descobreixen que no tenen a qui acudir 
quan les coses es tornen lletges, i no només troben a faltar els pares sinó que desitgen que tornin. És 
llavors quan Jimmy es tanca en el seu laboratori i descobreix on són els adults segrestats. Després tots els 
seus amics s'armen fins a les dents d'invents de defensa i atac de Jimmy, i despeguen cap a les estrelles 
amb una nau de fabricació casolana.

El Embolao

Gènere: Comèdia
Director: Alain Berberian, Frédéric Forestier
Protagonistes: Gérard Lanvin (Moltès 'El caid'), Benoît Poelvoorde (Francis Reggio 'Le 
boulet'), José García ('El Turco'), Djimon Hounsou (Inspector Youssouf), Rossy de Palma 
(Pauline), Gérard Darmon (Kowalski), Jean Benguigui (Saddam), Gary Tiplady ('El 
Gigante').

 

Sinopsi: Moltès (Gérard Lanvin) és un home que sempre acaba posant-se en embolics i per aquest motiu 
és a la presó a causa d'un negoci tèrbol. A més, ha matat el germà d'un antic soci que vol revenja i no 
està segur ni dins ni fora de la presó. El seu carceller, Reggio (Benoît Poelvoorde), li ha fet poc agradable 
la seva estada dins la presó, però li ha agafat cert apreci. Amb l'ajut de Reggio, juga cada setmana a la 
loteria primitiva. Un dia li toca la grossa de 15 milions quan falta molt poc per què acabi la condemna de 
Moltès. Reggio no apareix per la presó, i això coincideix amb que ha tocat la loteria. És evident que el 
carceller ha escapat amb els diners i decideix fugir de la presó per anar-lo a trobar. En realitat, Reggio és 
innocent, és la seva dona Pauline (Rossy de Palma) qui se n'ha anat amb la butlleta, però sense saber-ho, 
a treballar com a infermera de l'organització d'un rally per l'Àfrica. Moltès obliga Reggio a acompanyar-lo a 
a Bamako a la recerca dels diners. L'aventura es complica quan apareix la policia, "El Turco" (José García), 
qui es vol venjar de la mort del seu germà. 

Pánico nuclear 
(The Sum of All Fears) 

Gènere: Thriller
Director: Phil Alden Robinson
Protagonistes: Ben Affleck, Morgan Freeman, James 
Cromwell, Liev Schreiber, Alan Bates, Philip Baker Hall, 
Bruce McGill, Jamie Harrold.

 

Sinopsi: Una gran tensió amb els EUA creix quan el president de Rússia mor i és substituït per un gairebé 
desconegut polític, i llavors els vells fantasmes de la Guerra Freda es desperten de nou entre els dos 
països. El director de la CIA (Morgan Freeman) decideix contractar un joven analista anomenat Jack Ryan 
(Ben Affleck) per tal que estudïi el cas quan succeeix l'inesperat: la capital de Txetxènia es devastada per 
una bomba nuclear. Els americans ràpidament acusen els russos de l'atemptat, i l'escalada de violència 
comença a crèixer entre els dos països. Ryan, tanmateix, sospita que poden haver-hi altres persones 
involucrades. De fet, un grup de neonazis aconsegueix les restes d'una bomba atòmica que va caure d'un 
jet israelià abatut. Pretenen fer-la esclatar a Baltimore durant la Super Bowl, i fer pensar a la Casa Blanca 
que els autors han estat els russos. D'aquesta manera, els neonazis acabaran alhora amb Rússia i els 
Estats Units amb una estratègia que no se li va ocórrer a Hitler i era la seva autodestrucció.
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Arac attack 
(Eight Legged Freaks)

Gènere: Terror
Director: Ellory Elkayem
Protagonistes: David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra, Scarlett Johansson, Doug E. 
Doug, Leon Rippy, Rick Overton, Matt Czuchry.

 

Sinopsi: Els habitants d'una petita ciutat minera descobreixen que en un accident en un vessament químic 
ha provocat que centenars d'aranyes patexin espectaculars mutacions entre les quals hi ha un augment de 
la mida. Quan l'alarma se dispara, l'enginyer de mines Chris McCormack (David Arquette) i la Sheriff Sam 
Parker (Kari Wuhrer) mobilitzen un peculiar grup de ciutadans, i també els fills de Sam, Mike (Scott Terra) 
i Ashley (Scarlett Johansson) i el paranoic locutor de ràdio Harlan (Doug E. Doug), per lluitar contra les 
bèsties assassins de 4 potes.

Momo. Una aventura a contrarreloj 
(Momo alla conquista del tempo)

Gènere: Animació
Director: Enzo d'Alò
Protagonistes: Momo: Erica Necci, Presidente Signori Grigi : Giancarlo Giannini, Mastro 
Hora: Diego Abatantuono, Vice Presidente Signori: Sergio Rubini, Francesco: Enrico 
Brignano, Ilaria: Naike Rivelli.

Sinopsi: Momo és una simpàtica nena òrfena que ha trobat una nova família i molts amics d'entre les 
runes d'un vell amfiteatre. Tots els veïns i nens es preocupen d'ella i ella exerceix una extranya influència 
entre els més menuts, potenciant la imaginació per al joc i la seva part més positiva. Els habitants de la 
ciutat comencen a actuar de forma extranya a causa dels Homes Grisos, que roben el temps als humans 
per tal de dominar el món. Momo i el seu amic Beppo són els únics en adonar-se de tot allò que està 
passant. Amb l'ajuda de la tortuga Casiopea que és capaç de predir el futur més immediat, Momo 
aconsegueix esquivar els Homes Grisos i trobar-se amb el Mestre Hora, que li ensenyarà l'orígen del temps 
de l'Univers. Amb l'ajuda del Mestre Hora, que confia en Momo com a única esperança, la petita haurà de 
guanyar la batalla als poderosos Homes Grisos, tot un repte gairebé impossible de dur a terme.

Investigating sex 

Gènere: Drama, comèdia
Director: Alan Rudolph
Protagonistes: Nick Nolte, Alan Cumming, Neve Campbell, Dermot Mulroney, Jeremy 
Davies.

Sinopsi: Són els EUA a finals dels anys 20. El consum d'alcohol encara està prohibit i s'apropa els dies de 
la Gran Depressió, però altres afers interessen Edgar, un antic acadèmic obsessionat pel desig de conèixer 
els misteris del sexe. Obsessionat per somnis nocturns recorrents amb dones boniques i sexualment 
dominants, Edgar utilitzarà el seu temps per investigar sobre el tema. Un grup d'hombres parla de sexe 
molt obertament mentre dos dones joves prenen nota amb un taquígraf. Està prohibit flirtrejar i fer 
bromes. Tot seà seriós i científic. Però Edgar descobrirà aviat que no pot controlar la química que sorgeix, 
alhora que es desperten les emocions i puja la temperatura sexual.
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Two Family House

Gènere: Drama
Director: Raymond De Felitta 
Protagonistes: Michael Rispoli, Kelly Macdonald, Kathrine Narducci, Kevin Conway.

 

Sinopsi: Buddy Visalo (Michael Rispoli), un cantant frustrat dotat d'un gran talent però té una dona Estelle 
(Katherine Narduccio), molt pessimista i alhora pragmàtica, que no confia massa amb les seves capacitats 
i es desanima quan veu que tots els modestos plans que té per fer diners amb el seu talent fracassen. Però 
aqusta vegada, Buddy està segur que el seu pla funcionarà. Vol comprar una casa bi-familiar. Ell i la dona 
viuran a dalt i convertiran la planta baixa en un bar on Buddy actuarà i tocarà per als clients. Buddy està 
preparat per mudar-se i aguantar el malhumor de la dona, la incredulitat dels amics i el mal estat de la 
nova casa; però veuen com l'apartament de dalt és ocupat per inesperats llogaters, una simpàtica i jove 
irlandesa, Mary O'Neary (Kelly MacDonald) amb un avançat embaràs i el seu marit borratxo molt més gran 
que ella, Jim (Kevin Conway). 

Stuart Little 2

Gènere: Comèdia familiar, fantasia
Director: Rob Minkoff
Protagonistes: Michael J. Fox (Stuart Little), Melanie Griffith (Margalo), Christopher 
Walken (Falcon), Nathan Lane (Snowbell).

 

Sinopsi: Stuart Little és un petit ratolí adoptat per la família humana Little, té una vida molt tranquila, 
condueix un petit automòbil per anar a l'escola, construeix avions a escala i juga en un equip de futbol 
americà. Tanmateix, Stuart desitja tenir un amic de la seva mateixa mida, llavors coneix Margalo, un ocell, 
qui es convertirà en la seva amiga, malauradament sempre es perseguida per un falcó fins que un dia 
desapareix. Stuart i "Bola de Neu" el gat de la família Little comencen una intensa recerca per trobar 
Margalo, enfrontant-se a un nombre de perills a la gran ciutat de Manhattan.

Hardball

Gènere: Drama esportiu
Director: Brian Robbins
Protagonistes: Keanu Reeves, Diane Lane, John Hawkes, Bryan Hearne, Julian Griffith, 
Michael B. Jordan, A. Delon Ellis Jr., Kristopher Lofton, Mike McGlone, Michael Perkins, 
Brian M. Reed, DeWayne Warren.

 

Sinopsi: Conor O'Neill (Keanu Reeves) és un pobre desgraciat que es guanya la vida revenent entrades i 
apostes per subsistir fins que arriba un dia que a causa dels deutes de joc el posen en una situació 
insostenible. El seu millor amic, Jimmy (Mike McGlone), li farà una proposta de pagar-li tots els deutes si 
Conor s'encarrega amb èxit d'entrenar un grup de nois que juga en l'equip de bèisbol infantil patrocinat 
per la seva empresa situat en el pitjor barri de Chicago. 
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Colgado, pringado y sin carrera 
(Orange County)

Gènere: Comèdia
Director: Jake Kasdan
Protagonistes: Colin Hanks, Jack Black, Catherine O'Hara, Schuyler Fisk, Chevy Chase, 
John Lithgow, Harold Ramis.

 

Sinopsi: Shaun Brumder (Colin Hanks) és un noi d'Orange County, afeccionat al surf, i després d'un tràgic 
accident d'un amic, canvia de prespectiva davant la vida i llavors sumia amb anar a estudiar a la 
prestigiosa universitat d'Stanford per tal de convertir-se en escriptor i, així, abandonar la seva peculiar 
família d'una vegada per totes. Malauradament, Shaun haurà de suportar una complicació rera d'altra, 
quan el seu tutor envia una sol·licitud equivocada a la universitat i allà rebin el currículum acadèmic d'un 
autèntic 'penjat' en comptes del seu. Així, Shaun s'esbolicarà en un seguit d'aventures delirants amb 
l'ajuda de la seva nòvia Ashley (Schuyler Fisk) i el seu extravagant germà Lance (Jack Black). Tot sigui per 
poder accedir a Stanford.

Battle Royale

Gènere: Terror
Director: Kinji Fukasaku
Protagonistes: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto, Masanobu Ando, Takeshi 
Kitano.

 

Sinopsi: És el Japó del nou mil·leni, on la violència s'han instal·lat a les escoles, unida a l'atur, fa que la 
situació sigui insostenible. Per tal motiu el govern ha començat un joc de supervivència mortal per frenar 
la situació: cada any, un curs es triat a l'atzar i enviat a una illa. A cada alumne se li dóna un arma i se'ls 
avisa: només pot salvar-se un. I han de donar-se pressa per que al tercer dia els esclatarà el collaret que 
porten al coll. Uns es tornen psicòpates nats, les parelles opten pel suicidi, altres es tornen bojos, n'hi ha 
que tenen poca habilitat en l'utilització de les armes. En situacions com aquestes, és normal que sorgeixi 
l'amor ...

Toda la verdad 
(High Crimes)

Gènere: Thriller
Director: Carl Franklin
Protagonistes: Ashley Judd, Morgan Freeman, Jim Caviezel, Adam Scott, Amanda Peet, 
Bruce Davison.

 

Sinopsi: Claire Kubik (Ashley Judd) és una activa advocada d'èxit, casada amb un contractista, Tom Kubik 
(Jim Caviziel), molt enamorats i en espera de tenir fills aviat. Una nit, uns lladres entren a la casa, i a 
partir d'aquell moment els succeiran una sèrie de fets extranys que faran que la seva monòtona s'acabi de 
sobte. Després del robatori, uns agents de l'FBI arresten Tom al mig del carrer davant la mirada 
d'incredulitat de Claire. L'acusen d'haver assassinat a sang freda, quan era militar en operacions especials 
9 civils a El Salvador en el decurs d'una operació militar. Claire està convençuda que l'FBI s'està 
equivocant, però ell reconeix que va prendre part en aquella operació, però assegura que és innocent i qui 
va cometre el crim vol incriminar-lo per què ell és l'únic que pot identificar els culpables. Claire 
s'encarregarà de defensar el seu mari davant el tribunal militar però desconeix que les regles d'aquest 
tipus de tribunal no són les habituals en un tribunal civil, per tant, necessitarà l'ajuda de Charlie Grimes 
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(Morgan Freeman), un antic advocat militar. Tots dos comencen a descobrir pistes que podria ser un 
escàndol que arribaria a les altres esferes de la jerarquia militar dels EUA.

K-19, The Widowmaker

Gènere: Thriller
Director: Kathryn Bigelow
Protagonistes: Sam Spruell (Dimitri Nevsky), Harrison Ford (Capitán Alexei Vostrikov), 
Peter Stebbings (Kuryshev), Liam Neeson (Capitán Mikhail Polenin), Peter Sarsgaard 
(Vadim Radtchenko).

 

Sinopsi: El capità Mikhail Polenin, apreciat i respectat pel seus homes, considerat el capità de submarí 
amb més experiència de l'Armada Soviètica, és rellevat del seu lloc al comandament del K-19 quan els 
dirigents soviètics decideixen que no està condicionant el submaró insígnia de l'Armada russa amb prou 
rapidesa per realitzar el seu viatge inaugural. Els caps de l'Armada russa trien per a substituir-lo el capità 
Alexei Vostrikov, un oficial el motiu del qual és complir les missions que li encarreguen, amb una voluntat 
de ferro, que aconsegueix que el K-19 es faci a la mar exactament a la data prevista: a les 16.00 hores del 
18 de juny de 1961. 
Polenin, que té coneixements pràctics del submarí, roman a bord com a primer oficial de Vostrikov i tots 
dos rivalitzen contínuament. És llavors quan arriba una ordre important de Moscou: el K-19 ha de posar 
rumb a l'oest, esquivant les instal·lacions de l'OTAN per establir la seva estació de vigilància a uns 400 
kilòmetres de la costa americana, entre Washington, D.C., i Nova York.

Asesinato ... 1, 2, 3 
(Murder by numbers)

Gènere: Suspens
Director: Barbet Schroeder
Protagonistes: Sandra Bullock (Cassie Mayweather), 
Ben Chaplin (Sam Kennedy), Ryan Gosling (Richard Haywood), Michael Pitt (Justin 
Pendleton), Agnes Bruckner (Lisa Mills).

 

Sinopsi: En una rasa dels boscos de la petita ciutat de la costa de San Benito a Califòrnia apareix el cos 
d'una jove. Cassie Mayweather, veterana detectiu d'homicidis i especialista en escenaris de crims es 
assignada al cas junt amb el seu nou company Sam Kennedy. Els dos detectius s'obren camí a través d'uns 
microscòpics indicis de proves, que semblen indicar un acte de violència fortuïta, però Cassie té el 
pressentiment que en aquest assassinat hi ha més del que sembla a simple vista. Alguna cosa en aquest 
cas li recorda el seu passat exactament en el moment en què li demanen que es presenti en una vista 
relacionada amb la llibertat condicional d'un antic cas policial. Aquests fets obliguen Cassie a reviure el 
passat. 

Colgado de Sara 
(Serving Sara)

Gènere: Comèdia
Director: Reginald Hudlin
Protagonistes: Matthew Perry (Joe Tyler), Elizabeth Hurley (Sara Moore), Bruce 
Campbell (Gordon), Vincent Pastore (Tony), Jerry Stiller (Milton).

 

Sinopsi: Joe Tyler és un agent judicial que utilitza les tàctiques més baixes i els mètodes més enginyosos 
per lliurar documents legals a tota classe de persones, des de mafiosos a milionaris. Sara Moore és la 
propera víctima de Joe. El seu marit, el intrigant Gordon -un granger amb molts diners a qui amb Sara ha 
aconseguit una gran fortuna- ha contractat Joe per lliurar-li a Sara els documents que amenacen amb 
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deixar-la sense res. Sara es queda sorpresa i es prepara per la revenja i recuperar el que és seu, una part 
considerable del compte corrent de Gordon, recuperar l'ego perdut, i una oportunitat per descobrir l'amor 
de veritat. 

El caballero negro 
(The black knight)

Gènere: Comèdia
Director: Gil Junger
Protagonistes: Martin Lawrence (Jamal Walker), Marsha Thomason (Victoria), Tom 
Wilkinson (Knolte), Vincent Regan (Percival), Daryl Michell (Steve).

 

Sinopsi: Jamal es diverteix a Medieval World, un parc temàtic que pareix que no ha estat renovat, o bé no 
ha tingut clients des de l'Època Fosca. Després de caure al pudent fosar del parc, Jamal arriba al sigle XIV 
a Anglaterra, un món de cavallers amb brillants armadures i dames afligides. Es troba estrany en una 
estranya terra, Jamal coneix un cavaller libertino, una bella donar amb idees molt modernes i una rebelió 
en contra del diabòlic Rei. 

Competencia desleal 
(Concorrenza sleale)

Gènere: Drama
Director: Ettore Scola
Protagonistes: Diego Abatantuono, Sergio Castellito, Gérard Depardieu, Simone Ascani, 
Elio Germano.

Sinopsi: Umberto, no jueu, és un sastre propietari d'una elegant sastreria decorada en fusta que està 
perdent clients a favor del seu veí jueu Leone, que està ampliant el seu stoc a l'empori de senzilles 
botigues de moda de cavallers, solapant les mercaderies d'Umberto i rebaixant els seus preus. Les 
famílies, no obstant això, són ridículament semblants. Els dos nens són companys de classe i inseparables 
amics, el seu germà i germana majors són nuvis. Així era fins 1938 quan les discriminatòries lleis racials 
es van aprovar de manera fulminant a Itàlia. De sobte els professors ja no poden impartir les seves 
classes; els periodistes, doctors i advocats ja no poden assistir a l'escola pública. Les famílies jueves 
tampoc poden tenir ràdios a les seves cases, ni ajuda domestica ària, i en breu tampoc podran dirigir els 
seus negocis.

Poniente

Gènere: Drama
Director: Chus Gutiérrez
Protagonistes: Cuca Escribano (Lucía), José Coronado (Curro), 
Antonio Dechent (Miguel), Antonio de la Torre (Paquito), Farid Fatmi (Adbembi).

 

Sinopsi: Lucía, una jove mestra que viu a Madrid, torna a la terra natal amb la seva filla Clara després de 
la mort del pare. S'hi retroba amb el poble de la infància, "L'Illa". Al costat del seu món delimitat pel mar i 
el constant bufar del vent, Lucía descobreix un altre univers. Un univers de plàstic. Entre aquesta barreja 
d'universos viu un món pluriètnic fruit de successives migracions, uns que acaben d'arribar, uns altres que 
van arribar fa ja diversos anys i alguns que han tornat a la terra d'origen i semblen haver perdut la 
memòria del temps d'exili. A l'aire es respira la por, la por a l'altre, la por a la diferència. Lucía decideix 
quedar-se al poble-illa per a continuar el negoci del pare, pretext que aprofita per a donar un nou gir a la 
seva vida. En aquesta nova vida es troba amb Curro, un home sense arrels, que es va criar a Suïssa en els 
anys de l'emigració econòmica espanyola i que també busca un lloc on pertànyer. Tots dos se senten sols i 
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desarrelats pel que la trobada desperta en ells una atracció que els dugués a viure una apassionada 
història d'amor. Un conte universal sobre l'amor, el vent i la indiferència. 

Lisístrata

Gènere: Comèdia
Director: Francesc Bellmunt
Protagonistes: Maribel Verdú (Lisístrata), Juan Luis Galiardo (Hepatitos), Javier 
Gurruchaga (Ajax), Cristina Sola (Lampito), 
Eduardo Antuña (Harpix).

 

Sinopsi: Remuntem-nos a l'any 411 abans de Jesucrist. Els homes d'Atenes i d'Esparta estan immersos en 
una guerra que sembla no acabar. Per acabar-la d'una vegada per sempre, la bella Lisístrata liderarà a les 
dones dels dos bàndols a una revolta sense precedents: una vaga de sexe amb conseqüències duríssimes 
per als violents combatents. Davant d'aquesta situació caòtica, la tropa defalleix. No obstant això, 
Hepatitos, líder de la comunitat gai, aconseguirà convèncer als estaments militars que l'única forma de 
satisfer les necessitats sexuals de l'exèrcit i poder, així, guanyar d'una vegada per totes la guerra és amb 
la pràctica de la homosexualitat forçosa. Tot i les reticències inicials, les ordres seran acatades per 
atenesos i espartans de tal forma que acabaran, fins i tot, petonejant-se en el camp de batalla. 

Camino a la perdición 
(Road to Perdition)

Gènere: Drama
Director: Sam Mendes
Protagonistes: Tom Hanks (Michael Sullivan), Paul Newman (John Rooney), Jude Law 
(Harlen Maguire), Jennifer Jason Leigh (Annie Sullivan), Stanley Tucci (Frank Nitti). 

 

Sinopsi: Michael Sullivan (Tom Hanks) és un emigrant d'orígen irlandès, molt catòlic, i bon pare de dos 
fills, Michael (Tyler Hoechlin) i Peter (Liam Aiken). Però també és un assassí a sou i la mà dreta del cap de 
la màfia local John Rooney (Paul Newman). Considera a Sullivan gairebé com a un fill, encara que ja en té 
un, Connor (Daniel Craig). El que passa és que Connor no hi toca, i vol aconseguir el negoci del pare, i fins 
aleshores, és molt possible que sigui Michael qui se n'encarregui. Una nit Sullivan i Connor són enviats per 
Rooney per donar un toc d'atenció a Finn McGovern, un home al servei del capo, però Connor el mata, els 
guardaespatlles reaccionen, i Sullivan ha d'actuar. El que no saben és que Michael Jr. ho ha vist tot. El 
pare assegura a Rooney que no el delatarà, però aquesta circumstància la vol aprofitar Connor per 
assassinar a tota la família Sullivan.

Proximity

Gènere: Thriller
Director: Scott Ziehl
Protagonistes: Tom Hanks (Michael Sullivan), Paul Newman (John Rooney), Jude Law 
(Harlen Maguire), Jennifer Jason Leigh (Annie Sullivan), Stanley Tucci (Frank Nitti). 

 

Sinopsi: William Conroy, un antic professor universitari, arriba a la presó de l'Estat d'Ohio per conduir sota 
els efectes de l'alcohol i per l'homicidi involuntari en accident de cotxe de l'estudiant Leah Gibson. A la 
presó un dels interns, Cole, li diu a William que en els dos últims anys han mort catorze presos en aquella 
presó. De nit, William escolta uns sorolls estranys que provenen de la presó de Cole. Avisa als guàrdies, 
Price i Yaskin, que li diuen que Cole s'ha suicidat. Afectat per la mort de Cole i gens convençut amb 
l'explicació dels guàrdies i del director Plummer, William demana el seu advocat, Eric Hawthorne, que 
acceleri la sol·licitud de vista per la fiança perquè tem per la seva vida.
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The Order

Gènere: Thriller
Director: Sheldon Lettich
Protagonistes: Jean-Claude Van Damme (Rudy Cafmeyer/Charles Le Vaillant), Charlton 
Heston (Professor Finley), Sofia Milos (Dalia), Brian Thompson (Cyrus), Ben Cross (Ben 
Ner). 

 

Sinopsi: Rudy Cafmeyer viu a la frontera del perill i s'hi mou amb estil, lluitant per diamants a les jungles 
d'Angola, blanquejant diners a Brusel·les, o robant a les màfies russes, sempre disposat al risc. Mentre és 
a Nova York, Rudy visita el seu padre, Oscar Cafmeyer, un conegut arqueòleg. Oscar li explica el 
descobriment d'un manuscrit antic, l'últim capítol perdut d'un llibre sagrat anomenat 'El Fazar', que va 
pertànyer a una secta anomenada 'L'orde de la unitat divina'. L'orde, que descendeix del Creuat Charles Le 
Vaillant, és una de les organitzacions privades més misterioses de tot Israel. 

La curva de la felicidad

Gènere: Drama
Director: Manuel Poirier
Protagonistes: Sergi López, Sacha Bourdo, Sylvie Testud, Serge Riaboukine, Maryline 
Canto, Elisabeth Commelin. 

 

Sinopsi: Tom (Sergi López) és un pare de família que ha arribat a aquella edat en la qual els homes fan 
balanç de la seva vida. La temuda crisi dels quaranta està a prop. Però, pel que fa a la resta, aquest home 
és un home normal i corrent raonablement feliç. Potser per l'aspecte de bona persona tothom li explica els 
seus problemes: Una companya de treball que se n'ha enamorat; el millor amic que passa per una mala 
ratxa amb els fills adolescents; el veï policia que està gelós de l'esposa... Però, què li ronda pel cap a Tom? 
Perquè tots tenim les nostres petites grans preocupacions. El nostre protagonista no està satisfet amb la 
feina, en realitat n'está una mica fart, i quan arriba a casa ha d'atendre als tres fills petits, que 
absorveixen tot el seu temps. Temps que el separa de l'esposa Silvia (Marilyne Canto), una dona 
comprensiva però també cansada, que a més vol tenir un altre fill. 

La novia de Lázaro

Gènere: Drama
Director: Fernando Merinero
Protagonistes: Claudia Rojas, Roberto Govín, Ramón Merlo, Franciska Ródenas, Sandra 
Prieto.

 

Sinopsi: Dolores és una cubana que viatja a Espanya seguint a Lázaro, el seu nòvio. Quan arriba 
descobreix que ell ha estat raptat, enganxat a l'heroina, i es troba tota sola al carrer sense conèixer a 
ningú. La força per continuar endavant la portarà a conèixer a molta gent.
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El viaje de Carol

Gènere: Drama
Director: Imanol Uribe
Protagonistes: Clara Lago, Juan José Ballesta, Carmelo Gómez, María Barranco, Álvaro 
de Luna, Rosa Mª Sardá.

Sinopsi: Carol (Clara Lago) és una nena d'onze anys de mare espanyola i pare nord-americà que s'ha criat 
als Estats Units i viatja a Espanya en companyia de la mare la primavera de l'any 1938. Acostumada a un 
altre país, arribar a Espanya en plena Guerra Civil li és molt desconcertant. Mig enfadada, mig curiosa, 
Carol entra en contacte amb Tomiche i el seu grup, amb qui aprendrà el valor de l'amistat i l'amor. L'avi es 
convertirà en punt de referència i els tiets en una presència molt fosca. Tot i viure aliena a la guerra, els 
efectes no trigaran en deixar-se notar al tranquil poble.

La virgen de la lujuria

Gènere: Drama
Director: Arturo Ripstein
Protagonistes: Luis Felipe Tovar, Ariadna Gil, Juan Diego, Julian Pastor, Patricia Reyes 
Spindola, Alberto Estrella.

 

Sinopsi: Som al Mèxic dels anys 40. Ignacio Jurado, àlies "El Mikado" (Luis Felipe Tovar) és un cambrer 
més aviat callat i solitari. Els dies passen entre el Cafè Ofelia i la col·lecció de fotos pornogràfiques. Però 
tot canvia quan irromp Lola (Ariadna Gil), una prostituta espanyola no exempta d'una certa tendresa, 
autodestructiva i imprevisible de la que s'enamora perdudament i per la que seria capaç de qualsevol 
cosa... fins i tot de matar Franco. Dues històries paral·leles entre les que transcorre la vida de "El Mikado", 
la passió i relació amb Lola i els retalls d'històries que capta dels exiliats espanyols que es reuneixen al seu 
bar. Dues històries que fan que aquest insignificant cambrer pugui assumir que pot arribar a portar a 
terme que és una utopia, matar Franco.

Días de boda 

Gènere: Comèdia
Director: Juan Pinzás
Protagonistes: Javier Gurruchaga, Asunción Balaguer, Comba Campoy, Ernesto Chao, 
Belén Constenla.

Sinopsi: Estem a punt d'assistir a la boda de Sonia (Comba Campoy), una noia que ha somiat amb aquest 
meravellós dia des de fa molt de temps. És la filla d'un important editor gallec, Alexandre (Ernesto Chao), 
que no està tan content com la filla. Però Sonia pensa que realitzarà el somni de la seva vida casant-se 
amb Rosendo (Monti Castiñeiras), un atractiu escriptor que treballa pel pare, igual que ella. El nòvio té 
tendències homosexuals que ella coneix, però el que no es pot imaginar-se és el brut passat que amaga 
Rosendo. De fet desitja més el nou premi literari que ha creat el futur sogre que a la promesa. La boda es 
celebra, però provocarà inesperades sorpreses per tots els invitats oferint el costat més fosc de cada un, el 
que provocarà que la flamant nòvia se senti cada vegada més arrepentida d'haver fet aquest pas. 
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Men in black II

Gènere: Ciència ficció
Director: Barry Sonnenfeld
Protagonistes: Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson, Rip Torn, Patrick 
Warburton, Lara Flynn Boyle, Paige Brooks, David Cross, Darrell Foster, Michael Jackson, 
Linda Kim, Johnny Knoxville, Tony Shalhoub, Michael Bailey Smith, Mary Stein.

 

Sinopsi: Will Smith i Tommy Lee Jones tornen amb noves aventures d'una divisió governamental secreta 
que es fa càrrec dels problemes que genera la visita constant de extraterrestres al nostre planeta. Aquesta 
vegada, la terra torna a estar amenaçada per "la escòria espacial" i l'agent J (Will Smith) ha de trobar 
l'agent K (Tommy Lee Jones) i recuperar la seva memòria esborrada amb l'objectiu d'ajudar-lo a combatre 
els aliens. Però l'agent K va preferir perdre la memòria per tornar amb l'esposa i portar una vida normal. 
Ara no hi ha esposa però és un amable agent de correus. L'agent J, que considera a K com el mestre, el 
troba molt a faltar i no acaba d'adaptar-se als nous companys. Però tot canviarà quan una perillosa 
extraterrestre anomenada Serleena (Lara Flynn Boyle), que amaga sota el cos d'una descomunal model 
milers de perilloses serps, arriba per causar molts problemes. 

Atrapados en el hielo 
(The Endurance)

Gènere: Documental
Director: George Butler
Protagonistes: Liam Neeson.

  

Sinopsi: El vuit d'agost del 1914, quatre dies després de declarar-se la Primera Guerra Mundial, 
l'explorador Ernest Shacklenton i la seva tripulació van iniciar una expedició que havia de marcar una fita 
en la història de l'exploració: el primer viatge a peu per l'Antàrtida. L'Endurance, el vaixell en que 
viatjaven, va quedar atrapat en el gel. Durant els següents 22 mesos l'expedició va concentrar totes les 
energies en intentar salvar-ne les vides.

Doraemon y los piratas de los mares del Sur 
(Nobita's great adventure in The South Sea)

Gènere: Animació
Director: Tsutomu Shibayama

Sinopsi: Doraemon i tot el grup d'amics tornen amb una nova aventura. En aquesta vegada, i amb motiu 
de la recerca de documentació per un treball escolar sobre la mar, la porta màgica de Doraemon farà que 
Nobita, Shizuka, Gian i Suneo es traslladin a alta mar. S'embarcaran en un immens i peculiar vaixell per 
conèixer de prop els misteris del mar i a la recerca de grans tresors. El que ningú s'imagina és que una 
distorsió en la línia de l'espai-temps els conduirà fins el segle XVII, enmig d'una gran tempesta que els fa 
naufragar i on Doraemon perd la butxaca màgica. Per sort, un vaixell pirata que navega prop l'ajuda i 
aconsegueix salvar als nostres amics, excepte Nobita, que flota a la deriva fins a l'Illa Tomoe.
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Persiguiendo sueños 
(the Dream Catcher)

Gènere: Dama
Director: Edward A. Radtke
Protagonistes: Maurice Compte (Freddy), Paddy Connor (Albert), Jeanne Heaton 
(Katherine), Joseph H. Arthur (Pare de Freddy), Larry John Meyers (Tiet de Freddy).

Sinopsi: Freddy és un jove que li costa assumir la responsabilitat de ser pare amb la seva nòvia 
embarassada Rhea. Marxa del poble per trobar-se amb el tiet que viu a una residència. L'esperança de 
Freddy és trobar algú de la família que pugui ajudar-lo a entendre la vida. Quan veu al tiet, queda 
decepcionat amb l'home que troba. L'única bona notícia que rep és que el pare ha sortit de la presó 
després de força anys de condemna. Per això deixa Philadelphia i se'n va a Oklahoma on sembla que viu el 
pare. Pel camí Freddy coneix a Albert en una àrea de descans. Albert s'ha fugat d'un centre de rehabilitació 
de menors i es converteixen en companys d'auto-stop. 

Mi marido es una ruina 
(Mari del sud)

Gènere: Comèdia
Director: Marcello Cesena
Protagonistes: Victoria Abril (Sabina), Diego Abatantuono (Alberto), Giulia Steigerwalt 
(Sandra), Stefano Scandaletti (Rocco), Chiara Sani (Melania).

Sinopsi: Alberto Brogini (Diego Abatantuono) és un home afortunat. Com a mínim això és el que creu. És 
el directiu d'una important empresa, està casat amb una dona atractiva, Sabina (Victoria Abril), i té una 
filla adolescent, Sandra. Després d'anys de sacrificis acaba de reestructurar la nova casa i està a punt 
d'emprendre unes merescudes vacances en una illa que ha llogat als Mars del Sud. Però tot plegat és pura 
apariència perquè, en realitat, Sabina està farta del marit, que només pensa en treballar, i vol demanar el 
divorci, i Sandra critica constantment les actituds burgueses i megalòmanes dels pares.

La boda del Monzón 
(Monsoon weeding)

Gènere: Comèdia
Director: Mira Nair
Protagonistes: Naseeruddin Shah (Lalit Verma), Lillete Dubey (Pimmi Verma), Shefali 
Shetty (Ria Verma), Vijay Raaz (P.K.Dubey), Tilotama Shome (Alice).

Sinopsi: Mentre arriba el romàntic monzó, la família Verma es reuneix procedent de tot arreu per un 
casament a Nova Delhi. Aditi de 24 anys accepta casar-se amb Hemant, un enginyer de Houston, després 
d'una relació fallida amb l'antic cap, Vikram. Quan pensa en la vida de mestressa de casa que viurà a 
Texas es posa nerviosa i el dia abans del casament torna a veure a l'amant, posant en perill tot el futur. La 
pel·lícula traça cinc interseccions, cada una navegant per diversos aspectes de l'amor creuant qüestions de 
classe, continent i moral. Durant els frenètics preparatius de la boda surten a l'exterior les esperances, la 
por i els secrets més amagats de la família.
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Apasionados

Gènere: Comèdia
Director: Juan José Jusid
Protagonistes: Natalia Verbeke, Nancy Dupla, Pablo Echarri, Hector Alterio, Juan Leyrado.

Sinopsi: Uma (Natalia Verbeke) és una atractiva noia que, farta d'esperar a l'home de la seva vida per 
formar una família, ha decidit ser mare pel seu compte. Després de buscar pel món descobreix que Nico 
(Pablo Echarri), el nòvio de Lucía (Nancy Duplaá), la seva millor amiga, reuneix totes les característiques 
necessàries. Quan Uma li anuncia la decisió de ser mare en aquestes condicions tan particulars, Lucía 
s'entusiasma... fins que s'adona que la seva ajuda consistiria en persuadir al seu nòvio per tirar endavant 
l'operatiu. 

La Caja 507

Gènere: Policíaca
Director: Enrique Urbizu
Protagonistes: Antonio Resines (Modesto), José Coronado (Rafael), Goya Toledo 
(Mónica), Dafne Fernández (María), Sancho Gracia (Regueira).

Sinopsi: Modesto, un home honest i treballador, dirigeix una sucursal bancària a la Costa del Sol. Uns 
atracadors rebenten les caixes de seguretat del banc i el deixen tancat dins. La caixa 507 n'és una i el seu 
contingut li revela que la mort de la seva filla, produïda fa anys, no va ser un accident. Rafael, un ex 
policia corrupte i sense escrúpols, haurà de recuperar el contingut de la caixa robada. Mentre els 
documents desapareguts estiguin a altres mans, la seva vida no val res, per la qual cosa intentarà 
recuperar-los com sigui. Tots dos es veuran implicats en una frenètica carrera amb objectius diferents en 
la qual els seus camins s'entrecreuen. Una carrera amb regles que Rafael coneix bé i a les quals Modesto 
haurà d'adaptar-se per aconseguir que es faci justícia. Tanmateix, Modesto té una avantatge: ningú no 
compta amb ell, ningú no sap el que ell sap. La Caixa 507 és com una bomba que, en obrir-se, esclata en 
mans de dos homes que ho han perdut gairebé tot.

Dos para jugar 
(Two can play the game)

Gènere: Comèdia
Director: Mark Brown
Protagonistes: Vivica A. Fox, Morris Chestnut, Anthony Anderson, Wendy Raquel 
Robinson, Tamala Jones.

 

Sinopsi: Pel que fa a les qüestions del cor, Shanté Smith ho té clar: el seu objectiu en la vida és fer feliç al 
seu nòvio Keith. Acostumbrada a ser ella qui dóna consells sobre l'amor a les seves tres amigues, quan 
descobreix que Keith l'està enganyant amb una altra dona el seu món s'enfonsa. Lluny de desanimar-se 
per aquesta notícia, decideix iniciar un pla d'atac per recuperar al seu home en "menys de deu dies". A 
base de roba interior, bon menjar i carícies Shanté creu poder recuperar-lo, però el que no sap és que a 
aquest joc poden jugar dos... i Keith té la intenció de seguir la partida fins el final.
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Retratos de una obsesión 
(One hour photo)

Gènere: Suspens
Director: Mark Romanek
Protagonistes: Robin Williams, Connie Nielsen, Michael Vartan, Gary Cole, Dylan Smith, 
Eriq La Salle.

 

Sinopsi: Una jove família de ciutat, els Yorkin, interpretats per Connie Nielsen i Michael Vartan, sempre 
deixen per revelar els carrets de fotos a la mateixa botiga del barri. El que no sospiten és que l'encarregat, 
Seymour Parrish (Williams), està obsessionat amb les seves perfectes vides. El detectiu Van Der Zee 
començarà a investigar l'assumpte quan tots sospiten que alguna cosa estranya passa amb l'introvertit 
fotògraf.

Minority Report

Gènere: Ciència ficció
Director: Steven Spielberg
Protagonistes: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Kathryn 
Morris, Neal McDonough, Spencer Treat Clark, Steve Harris, Peter Stormare, Patrick 
Kilpatrick, Ramona Badescu i Kathi Copeland.

 

Sinopsi: Un policia del futur, John Anderton (Tom Cruise) treballa en un departament que pertany al 
Departament de Justícia on els agents s'encarguen d'arrestar a assassins abans que aquests cometin els 
seus crims, gràcies a una avançada tecnologia que permet anticipar fets futurs. Totes les proves per a 
condemnar a algú (des d'imatges alusives al temps, al lloc i d'altres detalls) són vistes pels "Pre-Cogs", 
tres éssers psíquics, les visions dels quals, sobre els assassinats mai s'han revelat fallides. Un dia, 
Anderton es veu acusat d'un futur crim i ha de descobrir el que succeirà i impedir-ho abans que es dugui a 
terme.

Forever mine

Gènere: Thriller
Director: Paul Schrader
Protagonistes: Joseph Fiennes (Manuel Esquema/Alan Riply), Ray Liotta (Mark Brice), 
Gretchen Mol (Ella Brice), Vincent Laresca (Javier), Myk Watford (Rick Martino).

 

Sinopsi: Alan Riply treballa en un exclusiu club marítim de la platja de Miami i viu una història d'amor 
amb la dona d'un sinistre polític, Ella (Gretchen Mol). Ella Brice se sent immediatament atreta per 
l'admirador, molt més jove que el marit, Mark Brice (Ray Liotta), un despietat home de negocis i un 
ambiciós polític de Nova York. Molt aviat, la passió d'Alan és correspostosa i els dos joves amants 
aconsegueixen trobar-se en privat, on succeeix l'inevitable. Dividida entre l'amor per Alan i la por a les 
conseqüències d'aquesta passió, Ella intenta posar fi a l'aventura abans que ella i el marit hagin de tornar 
a casa. El marit l'enviarà a la presó i intentarà matar-lo.
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Kung Pow

Gènere: Comèdia
Director: Steve Oedekerk
Protagonistes: Steve Oedekerk, Fei Lung, Leo Lee, Ling Ling Tse, Lin Yan, Chia Yung Liu, 
Hui Lou Chen, Chi Ma, Jennifer Tung, Lo Ming, Peggy Lu, Tad Horino, Tori Tran, Simon 
Rhee, Joon B. Kim.

 

Sinopsi: Un jove valent anomenat l'Elegit (Steve Oedekerk) pretén venjar la mort dels pares a les mans 
de la diabòlica i indestructible llegenda del kung fu Mestre Dolor. L'Elegit és també un gran lluitador: Bruce 
Lee va començar a entrenar quan tenia només sis anys, l'Elegit, quan era tan només un fetus... 

Intervención divina 
(Yadon ilaheyya)

Gènere: Drama
Director: Elia Suleiman 
Protagonistes: Emma Boltanski, Amer Daher, Jamel Daher, Nayef Fahoum Daher, 
George Ibrahim, Manal Khader, George Khleifi,
Avi Kleinberger, Salman Nattor, Menashe Noy, Nazira Suleiman.

Sinopsi: Sota una aparença de normalitat, la ciutat de Natzaret viu en la bogeria. Pressionat pel negoci 
que està ensorrant-se, un home pren cartes a l'assumpte i intenta trencar una reacció en cadena 
d'hostilitats. Però s'enfonsa. L'home és el pare d'E.S. Sorgeix una història d'amor entre un palestí que viu 
a Jerusalem i una palestina de Ramallah. L'home alterna entre el pare malalt i la vida amorosa, tractant de 
mantenir vius a ambdós. A causa de la situació política, la llibertat de moviments de la dona acaba en el 
lloc de control de l'exèrcit israelià entre les dues ciutats. Com que se'ls impedeix creuar, les trobades 
íntimes dels amants tenen lloc en un solar abandonat just al costat del lloc de control.

Lugares comunes

Gènere: Drama
Director: Adolfo Aristarain
Protagonistes: Federico Luppi (Fernando Robles), Mercedes Sampietro (Liliana Rovira), 
Arturo Puig (Carlos Solla), Carlos Santamaría (Pedro Robles), Yaël Barnatán (Fabiana). 

Sinopsi: Fernando Robles (Federico Luppi) és un professor que fa classes de pedagogia en la universitat. 
Per a ell l'ensenyament és gran part de la seva vida, això i la seva dona Liliana (Mercedes Sampietro), una 
espanyola que va emigrar a Argentina i que treballa com assistent social en els barris marginals. Mai no 
s'avorreixen estat junts i gaudeixen estant sols. Són amants, amics, socis i còmplices. Les seves vides 
pateixen un brusc canvi quan a Fernando li donen la jubilació forçosa.

Volverás

Gènere: Drama
Director: Antonio Chavarrías
Protagonistes: Tristán Ulloa (Carlos), Unax Ugalde (Ignacio), Elizabeth Cervantes 
(Marta), Joana Rañé (Claudia), Hermann Bonnin (Padre). 
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Sinopsi: Fa més de sis anys que Ignacio no veu Carlos, el seu germà, però una nit el troba de casualitat. 
Carlos té seriosos problemes, és jugador, deu molts diners i Marta, la nòvia, l'ha fet fora de casa. Encara 
que sembla que res no li importa, Ignacio s'ofereix a ajudar-lo, però només falten cinc dies perquè marxi a 
Los Angeles per acabar la carrera d'arquitectura. Cinc dies al llarg dels quals Ignacio anirà endinsant-se en 
el món sense límits i ple de riscos i desafiaments de Carlos. Inevitablement, aquestes trobades acabaran 
per alterar i posar en perill la vida personal i familiar d'Ignacio.

Nunca más 
(Enough)

Gènere: Drama
Director: Michael Apted
Protagonistes: Jennifer Lopez, Bill Campbell, Russell Milton, Tessa Allen, Juliette Lewis, 
Noah Wyle.

 

Sinopsi: Slim és una cambrera, la vida de la qual, es veu transformada quan es casa amb un ric 
contractista. Després de convertir-se en la perfecta família de classe alta i després del naixement de la 
seva filla Gracie, Slim descobreix que el seu marit és tot menys perfecte. Per tal de salvar la seva vida, 
Slim i la seva filla han de fugir de la violència del seu marit i refugiar-se en un lloc desconegut, i aviat 
s'adonen que estan sent observades. Tement per la seva vida, es prepara amb un règim d'entrenament, 
enfrontar-se a Mitch i finalment lluitar per la seva vida.

Smoochy

Gènere: Comèdia
Director: Danny DeVito
Protagonistes: Robin Williams, Edward Norton, Danny DeVito, Catherine Keener, Harvey 
Fierstein.

 

Sinopsi: Rainbow Rudolph (Robin Williams) és un còmic per a nens que és despatxat del seu programa de 
televisió a conseqüència del seu creixent alcoholisme i per acceptar suborns dels pares per incloure els 
seus fills al programa. Llavors és reemplaçat per Smoochy, un rinoceront vermell interpretat per Sheldon 
Mopes (Edward Norton). Planejar una forma de matar al substitut per tal que li retornin el seu lloc de 
treball. Mentrestant, Smoochy es fa molt popular entre els nens. 

Austin Powers en Miembro de Oro 
(Austin Powers in Goldmember)

Gènere: Comèdia
Director: Jay Roach
Protagonistes: Mike Myers, Beyoncé Knowles, Michael York, Seth Green, Robert Wagner, 
Rob Lowe y Verne Troyer, Michael Caine, Gwyneth Paltrow, Tom Cruise, Danny DeVito, 
Gwyneth Paltrow, Quincy Jones, Ozzy Osbourne, Kevin Spacey, Steven Spielberg y John 
Travolta.

 

Sinopsi: El Doctor Maligne i Mini-Jo han escapat de la presó de màxima seguretat en la qual estaven 
confinats. Un cop lliures s'alien amb Membre d'Or, un altre malvat que vol dominar el món. Junts porten a 
terme l'n-èssim pla per prendre el control del planeta. Aquesta vegada el pla sembla no tenir fisures ja que 
viatjaran en el temps per segrestar el pare d'Austin Powers, el famós espia britànic Nigel Powers. Quan 
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Austin persegueix al trio de malvats a través del temps, es detén al 1975 per visitar la seva antiga nòvia 
Foxy Cleopatra, i demanar-li ajut per trobar els malfactors i salvar el seu pare. Com sempre, una extensa 
varietat de secundaris apareixen al llarg del film com ara Michael York, Seth Green, Robert Wagner, Rob 
Lowe, Verne Troyer, Michael Caine, Gwyneth Paltrow, Tom Cruise, Danny DeVito, Gwyneth Paltrow, Quincy 
Jones, Ozzy Osbourne, Kevin Spacey, Steven Spielberg i John Travolta.

Salvoconducto 
(Laissez-passer) 

Gènere: Drama
Director: Bertrand Tavernier
Protagonistes: Jacques Gamblin (Jean Devaivre), Denis Podalydès (Jean Aurenche), 
Charlotte Kady (Suzanne Raymond), Marie Desgranges (Simone Devaivre), Ged Marlon 
(Jean-Paul Le Chanois). 

 

Sinopsi: Som a París, 3 de març de 1942, la productora alemanya Continental Films dirigida pel Doctor 
Greven que produeix pel·lícules a França té el mateix dilema al qual s'enfronten tots els francesos, el de 
seguir treballant com si no hagués canviat res o negar-se a col·laborar i abandonar el país. Els records de 
dos homes s'entrellacen i narren l'aventura que comencen en la qual les seves vides estan destinades a 
creuar-se. Un d'ells oculta el seu suport a la resistència treballant com a ajudant de direcció i l'altre és un 
guionista anti col·laboracionista.

Los lunes al sol

Gènere: Drama
Director: Fernando León de Aranoa
Protagonistes: Javier Bardem, Jose Ángel Egido, Luis Tosar, Serge Riaboukine, Aida 
Folch.

Sinopsi: Una ciutat al nord, de la costa, que fa ja temps va donar l'esquena al camp i es va envoltar 
d'indústries que la van fer crèixer sense cap mesura, amb molts immigrants i treballadors, ple de 
xemeneies de penes i esperances. Un grup d'homes que cada dia recorren els carrers per tal de buscar-se 
la vida i que caminen cada dia per la corda fluixa del treball precari, que estan carregats d'esperança i 
sobreviuen de les poques alegries que obtenen, tanmateix estan esperançats i tranquils 'el matí d'un 
dilluns de sol' malgrat que la vida no la tenen de cara.

Secuestro infernal 
(The Way of the Gun)

Gènere: Thriller
Director: Christopher McQuarrie
Protagonistes: B. B. King, Benicio del Toro, Juliette Lewis, Ryan Phillippe.

 

Sinopsi: Companys des de fa temps, Parker i Longbaugh esperen obtenir un rescat ràpid i sense violència 
quan segresten Robin, una jove que està esperant un nen dels Southwestern, un rica parella. Però el 
segrest demostra ser logísticament i psicològicament, molt més complicat que altres crims que han comès. 
Parker es veu atret cada cop més per la misteriosa Robin, el part de la qual és imminent i se li desperten 
uns profunds sentiments envers ell. Les tensions sorgeixen entre Parker i Longbaugh, un home despiatat 
que sap que els impulsos sentimentals de Parker els poden generar greus problemes. Mentre s'aproxima el 
moment de cobrar el rescat, Parker i Longbaugh han de lluitar no només contra uns contrincants molt ben 
armats, sinó també contra les seves pròpies emocions en conflicte.
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Nómadas del viento 
(Le peuple migrateur)

Gènere: Documental
Director: Jacques Perrin
Protagonistes: Jacques Perrin.

 

Sinopsi: La història dels ocells migratoris. Fan travesies, sovint de milers de quilòmetres i plenes de 
perills. Arriben als cims més alts, als enormes oceans, als inhòspits deserts, s'enfronten al ras amb l'única 
finalitat de sobreviure. Quan la primavera arriba a l'hemisferi nord, volen cap a terres de l'Àrtic, als 
mateixos llocs d'on van nàixer. Només es reprodueixen en aquells paratges. Alguns volen sense descans, 
nit i dia. altres hi van per èpoques. Quan a la fi arriben al seu destí llunyà, es troben al límit de les seves 
forces. Per tal de navegar d'una latitud a una altra utilitzen referències astronòmiques, el sol i els estels i 
són sensibles al camp magnètic de la terra com d'una simple agulla d'una bruixola.

Amnesia

Gènere: Drama
Director: Gabriele Salvatores
Protagonistes: Antonia San Juan, Diego Abatantuono, Juanjo Puigcorbé, Rubén 
Ochandiano, Sergio Rubini.

 

Sinopsi: Un hippy argentí decideix instal·lar-se a Eivissa i guanyar-se la vida regentant un modest 
'xiringuito' de platja. Aviat es converteix en un lloc molt freqüentat. Com que no vol fer-se ric, li regala a 
un amic que li recompensa amb una moto d'època. L'argentí està content i se'n va a fer un tomb però 
sofreix un accident mortal. Al funeral es troben moltes persones que viuen a l'illa i que estaven 
relacionades amb el difunt: Angelino (Sergio Rubini) i Alicia (María Jurado), Sandro (Diego Abantantuono), 
productor i director de pel·lícules porno, i Jorge (Rubén Ochandiano), un adolescent rebel, fill de Xavier 
(Juanjo Puigcorbé), cap de policia de l'illa. 

Señales 
(Signs) 

Gènere: Thriller
Director: M. Night Shyamalan
Protagonistes: Mel Gibson (Pare Graham Hess), Joaquin Phoenix (Merrill Hess), Cherry 
Jones (Oficial Caroline Paski), Rory Culkin (Morgan Hess), Abigail Breslin (Bo Hess).

 

Sinopsi: Som a Bucks County, prop de la ciutat de Filadèlfia a l'estat de Pensilvania. Graham Hess (Mel 
Gibson) és un home que viu amb els dos fills, Morgan (Rory Culkin) i Bo (Abigail Breslin), i el germà Merrill 
(Joaquin Phoenix), una antiga estrella del bèisbol que va decidir anar-se-n'hi a viure i treballar en una 
gasolinera. Graham ha deixat de ser el capellà de la localitat - encara que la gent el segueixi anomenant 
"pare"- després que l'esposa morís víctima d'un accident de trànsit: ha perdut la fe. Un bon dia Graham es 
desperta i s'adóna que els fills no estan a l'habitació, i que els gossos no deixen de bordar. S'endinsa en 
els camps de blat de moro que envolten la granja, i els hi troba. Però el cas estrany és l'increïble 
descobriment que fan: un misteriós dibuix de cercles i línies de més de 150 metres. Ell i Merrill creuen que 
es tracta d'alguna broma dels veïns, però a poc a poc van descobrint que el camp no és l'únic lloc on han 
aparegut aquests senyals. L'Índia, Mèxic, Gran Bretanya... Ha arribat l'hora de posar a prova la fe de tots. 
El misteri ha de ser descobert.
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Simone

Gènere: Comèdia
Director: Andrew Niccol
Protagonistes: Al Pacino, Jason Schwartzman, Catherine Keener, Jay Mohr, Rebecca 
Romijn- Stamos, Chris Coppola.

 

Sinopsi: Viktor Taransky va ser un director de cinema molt prometedor durant els anys vuitanta, però 
sembla que tota la màgia ha desaparegut. Atabalat per les pressions dels productors, i obligat a suportar 
les insolents i absurdes exigències de l'actriu protagonista, es troba sotmès a una forta depressió quan 
coneix Hal, un estrany informàtic amb només un ull. Aquest li regala un nou sistema informàtic dissenyat 
per ell amb el qual es poden crear persones digitals que imiten a la perfecció una de real. Decidit a acabar 
la pel·lícula de qualsevol manera, utilitza el programa de Hal per crear a Simone, una actriu virtual que 
Viktor pot manejar a la seva voluntat. Aviat Simone arriba a la fama mundial, convertint-se en una estrella 
adorada per milions de persones. I això, clar, té els seus problemes, perquè tots la volen conèixer. Viktor 
haurà d'enginyar-se-les per a convèncer al món sencer que la nova ambició rossa és real.

Gohatto

Gènere: Drama
Director: Nagisa Oshima
Protagonistes: Beat Takeshi, Ryuhei Matsuda, Shinji Takeda, Tadanobu Asano, Yoichi 
Sai, Koji Matoba.

 

Sinopsi: Som a l'era Shogun. Al temple Nishi Honganji, la milícia Shinsengumi cerca a nous reclutes que 
han de convertir-se en guerrers samurais. El comandant Isami Kondo (Jiro Sakagami) i el tinent Toshizo 
Hijikata (Takeshi Kitano) són els encarregats de supervisar el procés de reclutament, on els aspirants han 
d' enfrontar-se al millor home de la milícia, Soji Okita (Shinji Takeda). D'entre tots els que es presenten, 
només dos són elegits: Hyozo Tashiro (Tadanobu Asano), un samurai de baix nivell del clan Kurume, i 
Sozaburo Kano (Ryuhei Matsuda), un atractiu jove que encanta a tothom.

Apocalypse Now Redux

Gènere: Bèl·lica
Director: Francis Ford Coppola
Protagonistes: Albert Hall, Frederic Forrest, Laurence Fishburne, Marlon Brando, Martin 
Sheen, Robert Duvall.

Sinopsi: El Capità Willard fa una setmana que és de permís a Saigon, i en estar sense fer res a poc a poc 
l'està tornant boig. Un dia, els alts comandaments de l'exèrcit americà el convoquen per enviar-lo a una 
missió molt especial. Haurà d'anar a la jungla amb uns quants soldats per a assassinar al Coronel Kurtz, 
que s'ha tornat boig i està organitzant el propi exèrcit, amb el que comet atrocitats contra el poble 
vietnamita. A mesura que es va apropant a l'objectiu, la bogeria de la guerra va fent que Willard se sembli 
més i més a l'home que ha de matar.
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Los feos también mojan 
(The New Guy)

Gènere: Comèdia
Director: Ed Decter
Protagonistes: DJ Qualls (Dizzy), Eliza Dushku (Danielle), Zooey Deschanel (Nora), 
Jerod Mixon (Kirk), Parry Shen (Glen).

 

Sinopsi: Dizzy, durant la seva estada a la garjola a conseqüència d'un munt de malifetes al seu antic 
col·legi, aprén l'art d'intimidar, a més d'altres coses d'utilitat, del seu company Luther. Aquest parell mal 
avingut uneix les seves forces transformant el cretí i desastre d'en Dizzy en el semental i modern Gil 
Harris. Després de ser posat en libertat, es enviat a un nou col·legi, Gil arrasa en popularitat; s'obsessiona 
pels sistemes socials, aixeca la moral al col·legi i es guanya el cor de Danielle, la seva bonica veïna. La 
vida és meravellosa per a ell. 

Pasos de baile 

Gènere: Bigràfica
Director: John Malkovich
Protagonistes: Vivian Aguero, Javier Bardem, Wolframio Benavides, Juan Diego Botto, 
Luis Miguel Cintra, Alexandra Lencastre y Laura Morante.

 

Sinopsi: L'acció de la història es situa en un país llatinoamericà en els anys vuitanta, relata com uns 
policies sense recursos aconsegueixen atrapar a un líder revolucionari. Un argument real que fa referència 
a la captura del fundador de l'organització terrorista Sendero Luminoso a Perú, vista en el film des del 
costat dels policies, i esquivant una valoració clara de la postura davant dels ideals guerrillers. No obstant 
això, sí que tanca una crítica al fet que per defensar idees mori gent innocent.

Quiero ser como Beckham 
(Bend it like Beckham)

Gènere: Comèdia
Director: Gurinder Chadha
Protagonistes: Parminder K. Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers, Anupam 
Kher.

Sinopsi: Jess (Parminder K. Nagra), una noia d'origen hindú, juga al futbol molt bé, amb un estil semblat 
al seu idolatrat David Beckham. Però malgrat que regateja i es defensa en el camp gairebé tan bé com ell, 
ho té un més difícil per a menjar-se el món, perquè és dona, i l' origen li tanca moltes portes. A poc a poc 
va superant dificultats, gràcies en part a la seva amiga Jules (Keira Knigtley), una jove apassionada per 
aquest esport que l'introdueix en un equip local. També té possibilitats d'aconseguir una beca per a jugar a 
Estats Units on les noies que juguen a aquests esports són respectades i fins i tot s'hi poden dedicar 
professionalment. Ara queda vèncer una altra dificultat, la de la família; a la mare li agradaria que Jess 
tingués d'altres inquietuds i comportaments "més femenins". Jess també contarà amb el suport de Joe 
(Jonathan Rhys-Meyers), l'entrenador. 
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Nos miran

Gènere: Thriller
Director: Norberto López
Protagonistes: Icíar Bollaín (Julia), Carmelo Gómez (Juan). 

Sinopsi: Juan és un inspector de policia de prestigi que es va a enfrontar al cas més inquietant de la seva 
carrera. Un cas sense marxa endarrere que li canviarà la vida a ell i a la seva dona Julia (Icíar Bollaín), la 
seva mare i fills. Fa diversos anys va desaparèixer un important empresari i el cas es reobre quan 
sorgeixen noves pistes. Juan comença a obsessionar-se amb aquest cas quan estudia els casos de més 
desapareguts, milers de persones que es van esfumar sense deixar cap rastre. A la comissaria de policia hi 
ha un arxiu exhaustiu de tots aquests desapareguts que va ser recopilant un antic company de Juan que 
es va tornar boig. A poc a poc el protagonista s'adonarà que el cas que investiga el porta de la mà a 
retrobar-se amb episodis del passat que creia superats. Així és com anem descobrint què s'amaga darrere 
del món dels desapareguts, ombres, amenaces, esperits que ens miren. S'està tornant boig o és l'únic 
capaç de veure les coses com són? Hi ha més realitats al nostre al voltant que les purament perceptibles? 
Aquesta cinta tracta sobre la delicada línia que separa el visible de l'intangible, la realitat de la imaginació.

Alas rotas

Gènere: Acció
Director: Carlos Gil
Protagonistes: Ana Álvarez, Carlos Fuentes, Monica Van Campen, Ramón Langa.

Sinopsi: Carlos Ayala és un jove pilot, comandant de l'Exèrcit de l'Aire i membre d'una prestigiosa patrulla 
de la qual també forma part el seu germà Luis. La vida de Carlos gira al voltant de la passió per volar que 
ocupa pràcticament tot el temps. El pilot està casat amb Laura, una atractiva metge forense, i té un fill 
petit. El treball transcorre entre la base i els potents avions que pilota, protagonitzant arriscades 
maniobres que posen a prova la destresa i en les quals el treball en equip amb la resta de pilots determina 
l'èxit o el fracàs de cada moviment. Una lleugera fallada pot posar en perill no només la seva vida sinó la 
dels companys. Per això, l'existència del protagonista canvia radicalment quan descobreix que pateix una 
malaltia amb uns símptomes que afecten tant a la vida privada com a la professió.

Arrebato

Gènere: Fantàstica
Director: Ivan Zulueta
Protagonistes: Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Will More, Marta Fernandez Muro, Helena 
Fernan Gómez.

Sinopsi: José Sirgado, director de cinema de trenta i pocs anys d'edat, ha acabat la segona pel·lícula i se 
sent profundament insatisfet per diverses raons. Una pot ser que les relacions amb el cinema no tenen res 
a veure amb el que havia imaginat, una altra pot ser que l' heroïna del llargmetratge l'hi ha deixat una 
petjada més profunda del previst, o la ruptura amb Ana, protagonista de la primera pel·lícula. En tornar a 
casa es troba a Ana i a l' heroïna de l'última pel·lícula, les dues s'esperen com si no hagués passat res i 
José, profundament alterat, no triga a caure en la temptació.
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OT, la película

Gènere: Documental
Director: Jaume Balagueró, Paco Plaza
Protagonistes: Alejandro, Álex, Bustamante, Chenoa, David Bisbal, Geno, Gisela, Javián, 
Juan, Manu Tenorio, Mireia.

Sinopsi: "OT: la película", així es diu el film, es centra en la vida dels cantants d'aquest programa de 
televisió durant la gira que van realitzar fa uns mesos per tota Espanya. En clau documental, s'analitza 
també el fenomen fans. Per això un equip tècnic va acompanyar els artistes durant tota la gira, viatjant en 
autocar i assistint als concerts en diverses de les ciutats espanyoles.

Los espigadores y la espigadora 
(Les glaneurs et la glaneuse) 

Gènere: Documental
Director: Agnès Varda
Protagonistes: Bodan Litnanski, Agnès Varda, Francois Wertheimer.

 

Sinopsi: Durant 1999 i l'any 2000, la directora, Agnès Varda , va seguir per tota França tot tipus de 
recol·lectors. Tant rurals com urbans. Tant de fruits de la terra com de material de rebuig per reciclar-ho 
posteriorment. La pel·lícula es presenta sota l'eslògan de "Cal recuperar tot el que ens és útil. És una 
qüestió d'ètica". Espigoladors i gent que busca entre la brossa. Varda, amb la seva petita càmera digital 
també es converteix en una espigoladora a la recerca de personatges que busquen entre la brossa coses 
que fins i tot tinguin vida més enllà de la qual li han donat els seus primers propietaris. Una pel·lícula sobre 
trobar valor allà on altres no veuen res.

Francisca 
(... de qué lado estas?) 

Gènere: Acció
Director: Eva Lopez-Sanchez
Protagonistes: Ulrich Noethen (Helmut Busch/Bruno), Fabiola Campomanes (Adela), 
Juan Ríos (José), Arcelia Ramírez (Lucía), Julio Bracho (Serna), Gustavo Sánchez Parra 
(Luís), Héctor Ortega (Díaz), Giovanni Florido (Gabriel, nen).

 

Sinopsi: Helmuth Buch (Ulrich Noethen) l'any 1971 intenta allunyar-se del seu passat com a espia a 
l'Alemanya de l'Est. Buscant trobar els ideals de llibertat, Helmuth viatja a Mèxic per iniciar una nova vida, 
intent que es veu entorpit quan el servei secret mexicà el reconeix i a canvi de la seva residència en 
territori nacional es veu obligat a ser novament espia d'un grup de resistència estudiantil. Així amb el nom 
de Bruno Müeller s'endinsa com a professor d'història a la Universitat Nacional. Situació complexa quan a 
més de compartir els ideals estudiantils tot cobra una altra dimensió quan barreja els seus sentiments amb 
Adela (Fabiola Campomanes). Història que anirà desenvolupant-se en un continu conflicte intern que durà 
la seva pròpia vida i la del grup d'estudiants a un encreuament difícil de resoldre.
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El Dragón Rojo 
(Red Dragon) 

Gènere: Thriller
Director: Brett Ratner
Protagonistes: Anthony Hopkins (Hannibal Lecter), Edward Norton (Will Graham), Ralph 
Fiennes (Francis Dolargy de "Tooth Fairy/Red Dragon"), Harvey Keitel (Jack Crawford), 
Emily Watson (Reba McClane).

 

Sinopsi: L'exagent del FBI Will Graham, un investigador expert que va deixar l'FBI després d'estar a punt 
de perdre la vida mentre perseguia a assassí fonedís en sèrie Hannibal Lecter, accedeix a tornar al servei 
actiu anys després, per assistir en el cas d'una sèrie d'assassinats realment desagradables. Molt aviat 
s'adona que la millor manera d'agafar a aquest assassí, conegut com Tooth Fairy, és endinsar-se en el cap 
del mateix assassí, i que la seva única possibilitat és endinsar-se en el cap d'un altre assassí igual 
d'intel·ligent i igual de retorçat. Per a Graham, això significa enfrontar-se al seu passat i a la seu antic 
nèmesis, l'ara empresonat Annibal Lecter.

Spider 

Gènere: Thriller
Director: David Cronenberg
Protagonistes: Ralph Fiennes (Dennis "Spider" Cleg), Miranda Richardson (Yvonne), 
Gabriel Byrne (Bill Cleo), Lynn Redgrave (Mrs. Wilkinson), John Neville (Terrence). 

 

Sinopsi: Spider, és un noi de ment fràgil i inestable, que és testimoni de com son pare assassina 
brutalment sa mare i la reemplaça a casa per una prostituta. Anys més tard, Spider és donat d'alta del 
psiquiàtric i allotjat en un hospici de trànsit entre el centre de salut mental i la llibertat. Allí és ignorat per 
la governanta, la senyora Wilkinson, i sense ningú que el vigili ni l'atengui, Spider deixa de prendre la 
medicació i els fantasmes de l'infància comencen a visitar-lo. Els murs que la seva ment que va aixecar per 
protegir-lo del que va ocórrer temps enrera, comencen a esquerdar-se. Descendirà llavors, pel tobogan de 
la més descarnada de les bogeries.

El viaje de Chihiro 
(Sen to Chihiro no kamikakushi) 

Gènere: Animació
Director: Hayao Miyazaki
Protagonistes: Rumi Hiiragi (Veu de Chihiro/Sen), Miyu Irino (Veu de Haku), Mari 
Natsuki (Veu de Yubaba), Takashi Naitô (Veu del pare), Yasuko Sawaguchi (Veu de la 
mare). 

 

Sinopsi: Chihiro és una nena de deu anys capritxosa i tossuda que creu que l'univers sencer ha de 
sotmetre's als seus desitjos. Quan els seus pares, Akio i Jou, li diuen que han de canviar de casa, s'enfada 
sense ocultar els seus sentiments. Rumb a la nova llar, la família s'equivoca de camí i apareix al final d'un 
misteriós carreró sense sortida. Allà s'aixeca un edifici vermell amb un interminable túnel al centre que 
condueix a un poble fantasmal on els espera un magnífic banquet. Akio i Jou es llancen sobre el menjar. 
Chihiro mira els seus pares, que segueixen devorant plat rera plat, quan de sobte són transformats en 
porcs. Sense voler han entrat en un món habitat per déus antics i éssers màgics, dominat per la diabòlica 
Yubaba, una harpia fetillera, qui li explica a Chihiro que als intrusos els transformen en animals i després 
els maten per a menjar-los. 
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Happy now 

Gènere: Thriller
Director: Philippa Collie-Cousins
Protagonistes: Emmy Rossum (Nicky/Jenny), Ioan Gruffudd (Max Bracchi), Jonathan 
Rhys-Meyers (Mark Wraith), Om Puri (Tin Man), 
Paddy Considine (Glen Marcus).

 

Sinopsi: Jenny acaba de ser nomenada reina de la Bellesa d'un poble de Gal·les. Com a premi son pare li 
regala un cotxe que estrenarà aquella mateixa nit. Aquella nit es queda sense gasolina. Tin Man, el 
vagabund local s'ofereix per a trucar son pare des de la cabina més pròxima i que vingui a buscar-la. 
Mentrestant, la parella de Jenny, Joe i el seu amic Paddy la troben a la carretera. Després d'un accident 
fortuït Jenny cau i es parteix el coll amb una roca morint a l'instant. Els dos nois esglaiats decideixen 
enterrar-la i deixar que Tin Man carregui amb la culpa de la desaparició de Jenny. Després de 14 anys, Tin 
Man surt de la presó al mateix temps que l'adolescent Nicky, que guarda gran semblant amb Jenny, arriba 
nova al poble. Quan Joe la veu, la culpabilitat que l'ha perseguit durant anys torna a la seva consciència 
convertint-lo en un paranoic que Paddy, ara candidat a l'alcaldia del poble, ha d'intentar controlar perquè 
no es descobreixi el fosc secret que els uneix.

Historia de un beso 

Gènere: Drama
Director: José Luis Garci
Protagonistes: Alfredo Landa (Blas Otamendi), Carlos Hipólito (Julio), Manuel Lozano 
(Jove Julio), Ana Fernández (Andrea), Beatriz Rico (Marisa).

Sinopsi: És l'hivern de 1949. En el petit poble asturià de Cerralbos de Sella, acaba de morir el seu veí més 
il·lustre, el gran escriptor Blas Otamendi. El seu nebot Julio, avui professor a França, acudeix a 
l'enterrament. La trobada amb els amics del seu oncle, l'antiga criada i la casassa familiar de 
"Llendelabarca", en la qual el nen va conviure amb l'escriptor, desperten a Julio els seus records 
d'infantesa. Una vegada més, el misteri del temps i la memòria.

Deseo 

Gènere: Drama
Director: Gerardo Vera
Protagonistes: Leonor Watling (Elvira), Leonardo Sbaraglia (Pablo), Cecilia Roth (Alina), 
Ernesto Alterio (Julio), María Vázquez (Raquel). 

Sinopsi: En una ciutat encara castigada per la guerra, Elvira intenta reconstruir el seu passat i els seus 
sentiments mentre Julio, el seu marit, surt de la presó on compleix condemna per motius polítics. Lola i 
Rogelio, antics porters de la casa on vivia amb els seus pares, li aconsegueixen un treball com a assistenta 
de Pau, un empresari argentí d'origen alemany. L'enorme biblioteca, autèntic cor de la casa, permet que 
Elvira entri de nou en contacte amb un món que sent perdut, i que no és un altre que el que tenia abans 
que esclatés la guerra. Les paraules tancades en els llibres posaran en contacte a dos éssers tan diferents, 
Pau i Elvira, a qui no queda un altre remei que submergir-se en una apassionada relació amb data de 
caducitat.
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xXx

Gènere: Acció
Director: Rob Cohen
Protagonistes: Vin Diesel (Xander Cage), Asia Argento (Yelena), Marton Csokas (Yorgi), 
Samuel L. Jackson (Agente Augustus Gibbons), Michael Roof (Agente Toby Lee Shavers).

 

Sinopsi: Xander Cage és xXx. Tatuat. Cap afaitada. Enlluernador. Amb molt de caràcter. L'encarnació de 
l'antiautoritarisme. I, com la lletra per la qual comença el seu nom, gravada amb tinta i agulla al clatell, E-
X-trem en tots els sentits. Es guanya la vida comerciant amb vídeos dels seus esgarrifosos i absurds èxits, 
com per exemple tirar-se en paracaiguda des d'un cotxe robat mentre cau per un precipici de 250 metres, 
que fan bullir l'adrenalina o, potser, avançar la teva cita amb la mort. Després del seu enèsim embolic amb 
la llei, el seu món està a punt de donar el major gir de la seva vida. Ha estat avaluat per l'agent Augustus 
Gibbons, un agent veterà de l'Agència General de Seguretat de fort caràcter i cara marcada de cicatrius. 
Gibbons i l'ANS s'enfronten a una desesperada situació a Praga, on els seus operatius secrets han estat 
aniquilats per una banda de perdonavides d'avantguarda que es denominen a si mateixos 'Anarquia 99', 
encapçalats pel brutal comandant de l'extinta URSS, Yorgi, i la seva preciosa però ruda amiga Yelena. 
Gibbons necessita una nova raça d'agent que es traslladi a Praga, passi desapercebut i jugui amb les 
mateixes regles que 'Anarquia 99' per tal d'impedir que destrueixin el món i així descobrir com és de 
perillós en realitat el seu joc. I Xander, amb el seu sorprenent poder físic i caràcter indiferent és un 
perfecte candidat, si bé peculiarment i completament involuntari. Gibbons tirarà mà de tots els mitjans 
possibles per demostrar que Xander és l'home perfecte per aquesta missió. Gibbons té la teoria que 
qualsevol home pot canviar, per molt perdut que estigui, si té el talent de X, i, per això, Xander es veu 
forçat a adquirir una nova ocupació i una revisada identitat adequada a ella: Agent Xander Cage, nom de 
codi: xXx.

Un final made in Hollywood 
(Hollywood Ending)

Gènere: Comèdia
Director: Woody Allen
Protagonistes: Téa Leoni (Ellie), Bob Dorian (Executiu de Galaxie), Ivan Martin (Executiu 
de Galaxie), Gregg Edelman (Executiu de Galaxie), George Hamilton (Ed). 

 

Sinopsi: Val Waxman és un director cinematogràfic que va aconseguir en dues ocasions l'òscar, però que 
s'ha convertit en un neuròtic fracassat que anhela desesperadament tornar a l'arena. Quan es presenta 
l'ocasió, es veu en un dilema, treballar per a la seva exdona Ellie, qui es va desfer d'ell per anar-se'n amb 
el cap de l'estudi, que es troba al càrrec del finançament de la pel·lícula, o perdre l'última oportunitat 
evitant així tenir que mantenir de nou una relació dolorosa.

Besando a Jessica Stein 
(Kissing Jessica Stein)

Gènere: Comèdia
Director: Charles Herman-Wurmfeld
Protagonistes: Jennifer Westfeldt (Jessica Stein), Heather Juergensen (Helen Cooper), 
Scott Cohen (Josh Myers), Tovah Feldshuh (Judy Stein), Jackie Hoffman (Joan). 

 

Sinopsi: Jessica és una sensible i neuròtica periodista de Nova York que no es troba en el seu millor 
moment sentimental. El seu germà té nòvia, la seva millor amiga està embarassada, no ha tingut una cita 
en l'últim any i a més no pot dormir. Després d'una desastrosa sèrie de cites, es topa amb un suggeridor 
anunci que només té un entrebanc, està en la secció de "dona busca dona". Contesta per veure què passa. 
Així queda amb Helen Cooper, una noia progre, per prendre unes copes, i per la seva sorpresa, es cauen 
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bé. La seva emocionant nit de xafardeig, xerrada i discussions acaba per confondre i intrigar encara més la 
pobre Jessica. En absència de rols convencionals de gèneres, les dues dones s'enreden no sense dificultats 
en una ardent i divertida relació, en la qual van posant les normes sobre la marxa.

Juwanna Mann

Gènere: Comèdia
Director: Rob Cohen
Protagonistes: Miguel A. Núñez Jr. (Jamal Jeffries/Juwanna Mann), Vivica A. Fox 
(Michelle Langford), Tommy Davidson (Puff Smokey Smoke), Kevin Pollak (Lorne Daniels), 
Ginuwine (Romeo).

 

Sinopsi: Jamal Jeffries és l'actual noi dolent del bàsquet. La seva indisciplina i falta de tacte en un jutjat li 
porten a ser expulsat de la lliga sense cap altra possibilitat de sortida. Financerament entrampat i sense 
cap altra habilitat més que el bàsquet, a Jamal, ajudat pel seu agent, se li ocorre un pla desgavellat. Tan 
desgavellat que no queda cap altra possibilitat sinó que funcioni. Es tracta de disfressar-se de dona i 
intentar jugar a la lliga de bàsquet femenina. Per la seva sorpresa, la cosa comença a funcionar, però ara 
el veritable repte es deixar de ser Jamal i començar una nova vida com a Juwanna. Les coses es comencen 
a tornar complicades quan s'adona que s'està enamorant de la seva companya d'equip Michelle que li 
ensenya a veure la dona més enllà del que aconsegueix l'ull de l'home. 

American girls - Girl fever

Gènere: Comèdia
Director: Michael Davis
Protagonistes: Chad Donella (Sam), Jennifer Morrison (Anie), Erinn Bartlett (Hope), 
Steve Monroe (Holden), Juleah Weikel (Gretchen).

 

Sinopsi: Un dia d'hivern, després de ser expulsat de la classe de dibuixos, Sam va caminant pel carrer 
quan una ràfega de vent l'agafa desprevingut i els seus dibuixos de dones nues surten disparats per tot el 
carrer. Sam tracta d'agafar els seus dibuixos i escolta una dona que li diu: "Crec que has perdut el teu 
somriure". És l'espectacular Hope qui li entrega un dels seus dibuixos, un retrat d'un somriure. Hope la fa 
somriure i Sam s'enamora del seu increïble somriure. Ella l'invita a un cafè i junts comparteixen molts 
somriures. 

800 balas

Gènere: Comèdia
Director: Álex de la Iglesia
Protagonistes: Sancho Gracia (Julián), Ángel de Andrés López (Cheyene), Carmen Maura 
(Laura), Eusebio Poncela (Scott), Luis Castro (Carlos).

 

Sinopsi: Almeria, desert de Tavernes, any 2002. Texas-Hollywood és un polsegós poblat de l'Oest on fa ja 
dècades que no es roden pel·lícules. Allí malviu Julián, un veterà especialista de cinema que està de 
tornada de tot. Al seu costat treballen altres marginats i nostàlgics sense remei: Cheyene, el pistoler 
covard; Manuel, el doble temerari; Arrastrao, el genet sense sort; Ahorcado, el penjat trist; Enterrador, 
l'italià amb mala sort; El senyor Mariano, el cap del poblat, i mitja dotzena de gitanos disfressats d'indis. 
Tots ells es guanyen el suport recreant patètiques escenes d'acció per als escassos turistes 'guiris' que 
visiten la zona. De la nit al matí, les existències d'aquests pobres diables donen un tomb de cent vuitanta 
graus amb l'aparició de Carlos, un noi que assegura ser nét de Julián. Mentre l'àvia del criatura, Rocío, es 
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desespera en el seu nou xalet de dues plantes, sa mare, Laura, una executiva agressiva, decideix 
enfrontar-se d'una vegada per sempre als fantasmes del passat. Per això compta amb el suport 
incondicional i interessat del seu soci Scott, un tauró de les finances. A partir d'aquest punt sense retorn, 
les ferides mal cicatritzades es combinen amb l'especulació immobiliària en una tempestat tragicòmica 
d'imprevisibles conseqüències.

Insomnio 
(Insomnia) 

Gènere: Thriller
Director: Christopher Nolan
Protagonistes: Al Pacino (Detectiu Will Dormer), Robin Williams (Walter Finch), Hilary 
Swank (Detectiu Ellie Burr), Maura Tierney (Rachel Clement), Martin Donovan (Hap 
Eckhart). 

 

Sinopsi: Will Dormer, un veterà detectiu de la policia de Los Angeles, viatja amb el seu company Hap a un 
petit poble d'Alaska para investigar el inquietant assassinat d'una adolescent. Doner i Hap s'acosten al 
principal sospitós, el novel·lista Walter Finch, que viu apartat del poble. Durant una tensa operació de 
vigilància a una platja rocallosa i envoltat de boira, Finch aconseguint escapolir-se de Dormer. De sobte, 
s'escolten uns trets i Hap cau mort. Mentre lluita per afrontar els sentimients de culpa i remordimients per 
la mort del seu company, Dormer es veu obligat a entrar en un joc psicològic dirigit pel brillant i malvat 
Finch. També ha de col·laborar amb l'agent de la policia local, que no té gran experiència però sí molta 
intuició.

The Salton Sea

Gènere: Thriller, Drama
Director: D. J. Caruso
Protagonistes: Val Kilmer, Vincent D'Onofrio, Adam Goldberg, Luis Guzmán, Doug 
Hutchison, Anthony LaPaglia, Glenn Plummer, Peter Sarsgaard, Deborah Kara Unger, 
Chandra West, B.D. Wong, Tom Fitzpatrick, Shirley Knight, Val Lauren, Meat Loaf, Rene 
Rivera, Azura Skye, Josh Todd, Ricky Trammell, Danny Trejo.

 

Sinopsi: Danny Parker (Val Kilmer), després de l'assassinat de la seva dona, es troba a la deriva en un 
món en el qual res no és el que aparenta ser en realitat. En un intent de venjar la mort de la seva dona, 
iniciarà un viatge als abismes del submón de la droga, on farà amistat amb Jimmy el Aleta (Peter 
Sarsgaard). Així, es veurà involucrat en el rescat d'una veïna seva, Colette (Debra Kara Unger) dels seus 
propis problemes. 
Danny, en la seva croada per castigar el crim que li va arrabassar el que més estimava, s'enfrontarà a 
agents de narcòtics disfressats (Anthony LaPaglia i Doug Hutchison) i a un sàdic traficant de drogues 
anomenat Pooh Bear (Vincent D'Onofrio).

Ali G anda suelto 
(Ali G Indahouse)

Gènere: Comèdia
Director: Mark Mylod
Protagonistes: Sacha Baron (Ali G/Borat), Michael Gambon (Primer Ministre), Charles 
Dance (David Carlton), Kellie Bright (Me Julie), Martin Freeman (Ricky C).

 

Sinopsi: El gerent del Centre d'Oci John Nike a West Staines li diu un dia a Ali G que tancaran el centre 
per manca de fons. Ali li preocupa el destí del club alternatiu de boy scouts que ha estat dirigint fins ara. 
Ali està decidit a salvar el centre i s'encadena a una estació d'autobús d'Staines. Així aconsegueix cridar 
l'atenció del primer ministre, que cercava un jove intel·lectual per ajudar-lo a guanyar les eleccions a 
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Staines, i que creu haver trobat l'home que necessita. El polític convenç Ali que la millor manera de salvar 
el centre és presentar-se a les eleccions per al Govern, i Ali accepta. Amb l'ajut de la seva àvia (Barbara 
New), la seva nòvia Me Julie (Kellie Bright) i el seu millor amic Ricky C (Martin Freeman), Ali G guanya les 
eleccions municipals. Deixa els seus amics i família i entra al Parlament com a mà dreta del primer 
ministre (Michael Gambon). Però les coses no són el que semblen: el intrigant canceller Carlton (Charles 
Dance) utilitzarà la manca d'experiència política de Ali G per enfonsar el primer ministre i fer-se amb el 
poder. Però l'enfoc dinàmic i jovenívol que té Ali G de l'educació, la salut i l'assistència social, farà que el 
partit millori els resultats de les enquestes d'intenció de vot en els propers comicis.

Irreversible 
(Irréversible) 

Gènere: Drama
Director: Gaspar Noé
Protagonistes: Monica Bellucci (Alex), Vincent Cassel (Marcus), Albert Dupontel (Pierre), 
Philippe Nahon (Philippe), Jo Prestia (La Tenia). 

 

Sinopsi: Irreversible, perquè el temps ho destrueix tot. Perquè alguns actes són irreparables. Perquè 
l'home és un animal. Perquè el desig de revenja és un impuls natural. Perquè la majoria dels crims queden 
sense càstic. Perquè la pèrduda de l'amat destrueix com un raig. Perquè l'amor és l'orígen de la vida. 
Perquè tota la història s'escriu amb esperma i sang. Perquè és un món bo. Perquè les premonicions no 
modifiquen el curs dels esdeveniments. Perquè el temps ho revela tot. El millor i el pitjor. 

Elogio del Amor 
(Éloge de l'Amour)

Gènere: Documental
Director: Jean-Luc Godard
Protagonistes: Bruno Putzulu (Edgar), Cécile Camp (Elle), Jean Davy (Avi), Fracoise 
Verny (Àvia), Philippe Lyrette (Philippe). 

 

Sinopsi: Edgar, director de cinema, realitza unes proves amb els productors per trobar una actriu 
protagonista per la seva propera pel·lícula. Edgard, a qui li interessa més parlar de filosofia que no pas de 
les peculiaritats del personatge, entrevista algunes actrius abans de rebre Elle, que desperta la fascinació i 
la certesa d'haver-la vist abans, en un lloc i temps que no recorda. Quan decideix que ella és l'escollida, 
descobreix que ha mort. Edgar recorda llavors el moment en què la va veure per primer cop, va ser en una 
entrevista amb una parella d'avis supervivents de l'Holocaust nazi que havien venut a un productor de 
Hollywood els drets del relat de les seves vides. Edgar va conèixer la parella en qualitat d'hoste d'un vell 
amic seu. Llavors li va presentar la néta Elle, una estudiant de Dret que s'havia ofert a revisar el contracte.

Darkness

Gènere: Terror
Director: Jaume Balagueró
Protagonistes: Anna Paquin (Regina), Lena Olin (Maria), Iain Glen (Marco), Giancarlo 
Giannini (Albert Rua), Fele Martínez (Carlos). 

 

Sinopsi: En aquesta casa hi ha alguna cosa. Alguna cosa fosca i molt antiga que roman immòbil, amagada 
i en silenci. Només espera en la penombra durant anys, traçant plans. De fet, el seu mitjà és la foscor. 
Només s'hi pot manifestar i desplaçar-se. I fins i tot prem el seu nom. I viu allà des que algú va tractar 
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d'invocar-la fa més de 40 anys. Perquè aquesta casa guarda un secret, un passat abominable, un acte de 
maldat inconcebible. Set nens, gent sense rostre, un cercle que ha de ser completat. Una nova família 
acaba d'instal·lar-se en aquesta casa. Un nen petit. Un pare inestable capaç de perdre els nervis en 
qualsevol moment. Un blanc perfecte. El lloc exacte en el instant precís. Perquè pot ser que res sigui 
casual, que tot estigui calculat des del començament, en un pla diabòlic, mil·limètric i precís com una 
bomba de rellotgeria. La malaltia del pare, la casa, els cercles, els nens. L'última jugada mestra de la 
foscor.

Octavia

Gènere: Drama
Director: Basilio Martín Patino
Protagonistes: Miguel Ángel Solá (Rodrigo), Margarita Lozano (Doña), Antonia San Juan 
(Manuela), Menh Wai Trinh (Octavia), Blanca Oteyza (Elsa). 

Sinopsi: Rodrigo torna a Salamanca per evitar una nova cacera de bruixes i es veu obligat a reincorporar-
se a la família que va abandonar fa 40 anys. Rodrigo tindrà noves responsabilitats, Manuela, una filla que 
no coneixia segrestada a Colòmbia, Octavia, fruït de les aventures d'ella per Amèrica del Sud, i 
especialment Ofelia. També hi ha Doña, autèntica espina dorsal del clan familiar i la tia Carlota.

Primer y Último Amor

Gènere: Drama
Director: Antonio Giménez Rico
Protagonistes: Fernando Luján (Fermín Azcue), Lola Herrera (Carmiña), Manuel Andrés, 
Asunción Balaguer, Marisa de Leza. 

Sinopsi: Fermín Azcué, professor jubilat, torna a la seva ciutat natal obsessionat per una apassionada i 
singular història d'amor que no ha pogut oblidar i que ha viure en l'infància amb una noia de la seva edat. 
Ara, vol cercar-la, per tal de trobar per fi la felicitat.

Cravan vs Cravan

Gènere: Documental
Director: Isaki Lacuesta
Protagonistes: Frank Nicotra, Eduardo Arroyo, Maria Lluïsa Borràs, Enric Casassas, Marcel 
Fleiss.

 

Sinopsi: El 1918, el poeta i boxejador Arthur Cravan desapareix al golf de Mèxic sense deixar rastre. 
Actualment, un altre boxejador i artista, el director de cinema Frank Nicotra, inicia una investigació que el 
durà rera les misterioses petjades de Cravan des de Suïssa fins a Mèxic, passant per París, Londres i 
Barcelona (on va disputar un llegendari combat contra el campió del món dels pesos pesatats Jack Johnson 
a la plaça Monumental).
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Asesino en serio

Gènere: Comèdia negra
Director: Antonio Urrutia
Protagonistes: Jesús Ochoa (Comandant Martínez), Santiago Segura (Pare Gorkisolo), 
Ivonne Montero (Yolanda), Gabriela Roel (Gilda), Rafael Inclán (Vivanco).

Sinopsi: Algunes joves prostitutes apareixen mortes amb un extrany sonriure a la cara i el dictamen del 
forense és clar, la causa de la mort és un megaorgasme. De l'investigació s'encarrega el comandant 
Martínez, que com a excelent i meticulós professional com pocs, haurà d'aprendre-ho tot sobre els secrets 
antropològics de l'orgasme i combinar-los amb la més avançada medicina forense i la seva pròpia 
sexualitat. Després d'un dur treball d'investigació en el qual s'enfronta a conflictes burocràtics, falses 
pistes i carrerons sense sortida, Martínez aconsegueix trobar l'assassí. A partir d'aquell moment, la seva 
vida privada i la seva visió professional prenen un tomb radical.

Un tipo corriente 
(Samy y yo)

Gènere: Comèdia
Director: Eduardo Milewicz
Protagonistes: Ricardo Darín (Samy), Angie Cepeda (Mary), Alejandra Flechner (Esther), 
Cristina Banegas (Laura), Henny Trayles (Mare). 

 

Sinopsi: Samuel Goldstein té prop de 40 anys, és jueu, argentí i despressiu. El seu treball consisteix a 
escriure els monòlegs humorístics d'un programa, l'audiència del qual disminueix a la mateixa velocitat que 
la seva autoestima i encara no ha renunciat al seu somni de ser escriptor. Cada any es proposa començar 
a escriure una novel·la, però sempre fracasa en intentar-ho dur-la a terme. Davant l'imminència del seu 
quarantè aniversari, Samy sent que és ara o mai i decideix deixar-ho tot, el programa, les obligacions 
familiars i el seu jo interior. Aleshores apareix en escena Mary (Angie Cepeda), una dona que canviarà la 
seva vida completament. Mary és una dona molt atractiva, jove, bonica i amb les idees molt clares, una 
cosa que Sam li manca.

Lagaan. Érase una vez en la India 
(Lagaan)

Gènere: Musical, drama, romàntica
Director: Ashutosh Gowariker
Protagonistes: Aamir Khan, Amin Hajee, Gracy Singh, Sri Vallabh Vyas, Daya Shankar 
Pandey, Rajesh Vivek, Paul Blackthorne, Rachel Shelley, Pradeep Rawat, Akhilendra 
Mishra, Raj Zutshi, Aditya Lakhia.

 

Sinopsi: Corre l'any 1893. Champaner és una petita població de pagesos al centre de l'Índia. Com a milers 
dels habitants de tot el país, els veïns de champaner viuen pendents de les pluges per sobreviure. Durant 
l'últim any l'aigua ben just ha regat els camps i la sequera amenaça a posar en perill la collita d'enguany. 
A més a més, l'arrogant capità Russell, cap de l'exèrcit britànic a la zona, ha decidit augmentar els 
impostos i ha exigit el pagament del "lagaan", una taxa que dobla la que normalment han de satisfer els 
pagesos de Champaner.
Davant d'aquest abús els habitants es veuen abocats a la vora de la desesperació i decideixen posar en 
marxa una protesta per salvar les vides de les seves famílies. Però el capità Russell, després d'escoltar els 
arguments de la gent de Champaner, els proposa un tracte insòlit: es jugaran l'impost en un partit de 
criquet contra els anglesos. Si guanyen els pagesos, ell en persona els perdonarà els impostos de tres 
anys, però si perden hauran de pagar el triple del que havien estipulat.
Lagaan és l'extraordinària història d'unes gents corrents que han de fer front a l'adversitat. Una història on 
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l'amor i la solidaritat s'imposen a la injustícia de l'opressor.

Las reglas del juego 
(The Rules of Attraction)

Gènere: Drama
Director: Roger Avary
Protagonistes: Ian Somerhalder, Shannyn Sossamon, Jessica Biel, James Van Der Beek.

 

Sinopsi: Es l'escola d'art molt liberal a la Nova Anglaterra actual. La pel·lícula és una satírica mirada al 
triangle amorós entre un jove camell anomenat Sean Bateman (germà de Patrick Bateman), Paul Denton, 
bisexual, i Lauren, ex-núvia de Paul. Tots tres sempre van a la recerca de farres, i festes d'estudiants 
inacabables. Amb festes denominades: "La festa del cul del món", La festa "Vesteix-te perquè et cardin", o 
la festa "De la fi del món". A les quals assisteixen convenientment alguns membres de les classes de 
Camden. Els tres estudiants es veuen embolicats en un curiós triangle amorós, amb una història de passió 
i càstigs. Cadascú dels personatges necessita als altres dos per crear i veure realitzades les seves 
il·lusions. El seu estil de vida decadent, el seu privilegiat bressol i les festes animades per la cocaïna deixen 
al nu als seus fastiguejats participants en desposseir-los dels paradigmes edulcorats de la generació dels 
seus pares; i es veuen forçats a definir les seves pròpies regles del joc.

Callas forever

Gènere: Drama
Director: Franco Zeffirelli
Protagonistes: Jeremy Irons, Teresa Stratas, Fanny Ardant, Joan Plowright, Jay Rodan, 
Manuel de Blas, Gabriel Garko.

 

Sinopsi: El mànager Larry Kelly ( Jeremy Irons ) arriba a París al 1977, és un apassionat de la música que 
va organitzar gires a cantants de més renom i qualitat, com ho va ser María Callas ( Fanny Ardant ), que 
en aquesta època és un mite vivent. A l'arribada a París, Larry, en part animat pel seu nou company 
Michael ( Jay Rodan ) i per la periodista Sarah Keller ( Joan Plowright ) decideix trucar María sense èxit. 
S'acosta a l'apartament de María a París, on sap que porta vivint un temps com una ermitana, i li intenta 
convèncer que faci una aparició especial amb el nom de Callas Forever. María no és ni l'ombra del que era, 
de la dona elegant i segura de si mateixa que tots coneixem. Té insomni i es passa totes les nits en vetlla 
escoltant els discos que va gravar. Durant el dia viu voluntàriament exiliada amb l'ajuda de drogues 
diverses. Rebutja l'oferta de Larry amb fermesa. La seva carrera ha acabat. Però Larry sap que segueix 
exercint cert poder sobre María i amb l'ajuda de Sarah, una periodista anglesa amiga de tota la vida de la 
cantant d'òpera, la convencen que l'acompanyi a un estudi de televisió. El mànager té intencions que torni 
a escena, és conscient que ha perdut la veu i la tristesa l'allunya de la dona segura de si mateixa que va 
ser, però les tecnologies d'aquesta època poden aconseguir veure una María actual cantant amb la veu de 
llavors. L'artista es deixa convèncer i protagonitza "Carmen". El resultat és magnífic, per a Larry Kelly un 
llegat que la diva de l'òpera pot deixar en un futur. Però els fantasmes dels personatges que va interpretar 
al seu dia, com Tosca, segueixen visitant-la per les nits i turmentant-la, per la qual cosa María li demana a 
Larry que es desfaci de "Carmen". Així és com María Callas, embolicada en records i en un amor que mai 
no ha oblidat, el d'Onassis, torna al seu exili particular a l'apartament de París. María moria poc després, el 
16 de setembre de 1977.
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Sang Woo y su abuela 
(Jibeuro)

Gènere: Drama
Director: Lee Jung-Hyang
Protagonistes: Kim Ul-Boon, Yoo Seung-Ho, Yim Eun-Kyung, Dong Hyo-Hee.

 

Sinopsi: Sang-Woo és un nen de set anys criat a la gran ciutat que es veu obligat a traslladar-se a viure 
amb la seva àvia, a qui no coneix i que ha passat tota la vida en un poblet. Com és un nen acostumat als 
avantatges i luxes de la vida moderna, entra en conflicte amb algú que ni tan sols té televisió a casa. Sang-
Woo es veu obligat a aprendre sobre els avatars de la vida.

Retratos chinos 
(Portraits chinois)

Gènere: Comèdia Dramàtica
Director: Martine Dugowson
Protagonistes: Jean-Philippe Écoffey, Sergio Castellitto, Helena Bonham Carter, Romane 
Bohringer, Marie Trintignant, Yvan Attal, Jean-Claude Brialy.

Sinopsi: Ada i Lisa són dues dissenyadores de moda que treballen de valent i ho compaginen aquest 
treball amb el cinema. Ada ( Helena Bonham Carter ) està gelosa d'una jove dissenyadora, Lisa ( Romane 
Bohringer ), a la qual el seu mentor (Jean-Claude Brialy) li ha donat el ja que Ada sempre va imaginar per 
a ella. Lisa desitja Paul, el nuvi d'Ada. Agnes està casada amb Yves, un director de cinema, encara que a 
qui vol és al productor del seu marit, Alphonse.

El Segundo nombre

Gènere: Thriller
Director: Paco Plaza
Protagonistes: Erica Prior, Trae Houlihan, Craig Hill, Teresa Gimpera.

 

Sinopsi: Un matí, Theodore Logan, respectat i empresari d'èxit, condueix el cotxe fins a un bosc apartat 
on inexplicablement posa fi a la seva vida. Daniella, la filla de vint-i-cinc anys, comença a partir des llavors 
a reconstruir els últims dies de la vida de son pare, a la recerca d'una resposta que li permeti comprendre 
el perquè de la seva decisió fatal. La recerca de Daniella l'anirà acostant a la figura d'un home diferent al 
què ella va conèixer. Religió, intriga i mort s'entrellacen en aquesta història d'una dona que perd la 
innocència i que descobreix que sota la plàcida aparença de la seva petita comunitat hi ha una embolic de 
mentides i misteris que la rodegen fins a empènyer-la a la vora de la bogeria. 

Historias mínimas

Gènere: Comèdia dramàtica
Director: Carlos Sorin
Protagonistes: Javier Lombardo (Roberto), Antonio Benedictis (Don Justo), Javiera Bravo 
(María) Laura Vagnoni (Estela), Mariela Díaz (Amiga de María), Julia Solomonoff (Julia), 
Anibal Maldonado (Don Fermín), Magín César García (Cesar García).
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Sinopsi: A milers de quilòmetres al sud de Buenos Aires, tres personatges viatgen per les solitàries rutes 
de la patagònia austral. El senyor Justo, 80 anys, propietari retirat d'un bar de carretera que ara regenta el 
seu fill, s'ha escapat de la tutela d'aquest per buscar el seu gos i que han vist per San Julián. Fa el viatge 
fent autoestop confiant que els camioners, als qui coneix des de fa tants anys, el portaran al lloc. A mesura 
que avança a la recerca del gos, el senyor Justo va donants dades que ens fan sospitar que alguna cosa 
rara va succeir. Finalment descobrim, que més enllà de trobar el gos, l'important per a ell és tancar certs 
capítols encara pendents en la seva vida i poder enfrontar en pau la mort, quan aquesta arribi. Roberto, 40 
anys, viatjant de comerç, fa el mateix viatge en el seu vell cotxe, portant un incòmode carregament: una 
pastís de crema encarregada especialment per a l'aniversari del fill d'una dona jove, viuda recent d'un dels 
seus clients a la zona. El pla de Roberto, seguint tècniques que va aprendre en els llibres de venda que ell 
sol llegir, és arribar d'imprevist a la casa de la viuda, presentar-se amb l'inesperat pastís d'aniversari, 
impressionar-la favorablement, i assegurar-se un èxit rotund quan li confessi les seves intencions de 
formar amb ella una parella estable. Aquest mateix dia i per la mateixa ruta viatja María Flores, 25 anys, 
amb la seva filla petita. Ho fa en trasport públic. És una dona molt humil, que s'ha assabentat que ha 
resultat guanyadora en el sorteig d'un programa de TV, el premi major del qual és un robot de cuina. 
Encara que no sap bé de què es tracta i viu plena de deutes sense tenir diners ni per a menjar, María 
decideix emprendre el viatge cap al llunyà i fascinant món de la televisió. Cadascú viatja pel seu compte 
però com succeeix en les desèrtiques rutes patagòniques, les seves històries i les seves il·lusions 
s'entrecreuen en els escassos paratges.

11 09 01 - Once de septiembre

Gènere: Documental
Director: Mira Nair, Shohei Imamura, Ken Loach, Claude Lelouch, Alejandro González 
Iñárritu, Danis Tanovic, Sean Penn, Samira Makhmalbaf, Youssef Chahine
Protagonistes: Alejandro González Iñárritu, Claude Lelouch, Danis Tanovic, Ken Loach, 
Paul Laverty, Shohei Imamura, Samira Makhmalbaf, Sean Penn, Youssef Chahine.

 

Sinopsi: Aquest documental ens mostra el perfil de 10 artistes residents del baix Manhattan en el moment 
de l'atac a les Torres Bessones. Mentre recullen els trossos de les seves vides i lluiten per redefinir el 
significat del seu art, relaten les seves experiències durant l'11 de setembre. Quan el World Trade Center 
va col·lapsar, la pols i les runes van cobrir tot el barri de Tribeca, llar de centenars d'artistes. Molts es van 
veure obligats a abandonar les seves cases i estudis per un període indefinit. Entre ells es troba Laurie 
Anderson, qui ofereix un eloqüent testimoni i posa en evidència les preguntes íntimes de l'ànima que 
replantegen el rol dels artistes i la responsabilitat social. S'escolten també els testimonis de Skip 
Blumberg, Pat Oleszko, Shanzia Sikander, Barbara Friedman i Oscar Santiago entre altres artistes. 

De Salamanca a ninguna parte

Gènere: Documental
Director: Chema De La Peña
Protagonistes: José Luis Borau, Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Manuel Summers, 
Mario Camus.

Sinopsi: De Salamanca a ninguna parte recrea, per mitjà d'entrevistes a nombrosos actors i directors, la 
trajectòria de la generació de l'anomenat Nou Cine Espanyol, nascuda a partir de les anomenades 
converses de Salamanca del 55, que se va caracteritzar per mostrar en les seves pel·lícules la realitat 
social de l'estat espanyol. Per davant de les càmeres han passat des de José María García Escudero, 
Alfonso Guerra i Juan Miguel Lamet, fins als directors Basilio Martín Patino, Mario Camus, Carlos Saura, 
Antonio Mercero, Julio Diamante, Miguel Picazo o José Luis Borau, passant pels actors Emilio Gutiérrez 
Caba, Elsa Baeza i Aurora Bautista.
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Sweet Home Alabama 

Gènere: Comèdia
Director: Andy Tennant
Protagonistes: Josh Lucas, Patrick Dempsey, Fred Ward, Ethan Embry, Reese 
Witherspoon, Melanie Lynskey, Candice Bergen.

 

Sinopsi: Melanie Carmichael (Reese Witherspoon) és una jove dissenyadora de moda que està a punt de 
donar el gran salt en la seva carrera en presentar la seva col·lecció a les passarel·les de Nova York. La 
seva vida no pot ser més perfecta; després de la desfilada el seu nuvi, Andrew Hennings (Patrick 
Dempsey), li demana que es casi amb ella de la manera més romàntica que una noia pot somiar. Clar que 
Andrew és el fill de l'alcaldessa (Candince Bergen), amb una brillant carrera política també, i es pot 
permetre donar grans sorpreses. Tot sembla perfecte però hi ha quelcom que no tenien previst. Melanie, 
que no té per cognom Carmichael sinó Smooter, abans de convertir-se en una refinada i moderna noia de 
Nova York ha estat una noia revel provinent d'un poblet del Sud, on tots els seus habitants la temien quan 
era una adolescent. I Melanie guarda més secrets; li explica al seu promès que es dirigeix al seu poble 
natal a Alabama per a donar-li la gran notícia als seus pares, però la realitat és que necessita divorciar-se 
d'un amor de joventut per tal de poder-se casar de nou. Jake Perry (Josh Lucas) és el seu antic amor, un 
noi que segueix vivint al poble i del qual es va enamorar amb deu anys. Clar que les coses van sortir 
malament i ara Melanie necessita que firmi els papers del divorci. Els dies que Melanie passa a casa dels 
seus pares li serviran per adonar-se del molt que ha canviat, qui són els seus veritables amics, i el més 
important, de qui està enamorada de veritat.

El Caso Bourne 
(The Bourne Identity)

Gènere: Thriller
Director: Doug Liman
Protagonistes: Matt Damon, Franka Potente, Clive Owen, Chris Cooper, Brian Cox, 
Adewale Akinnuoye-Agbaje.

 

Sinopsi: Un home amnèsic és rescatat per la tripulació d'un baixell de pesca italià quan sura a la deriva. 
No duu res al damunt. Només les bales que porta clavades a l'esquena i un número de compte d'un banc 
suís que porta enganxat a la cama. No té identitat ni passat, però poseeix una sèrie de talents 
extraordinaris en arts lingüístiques, marcials i d'autodefensa que suggereixen una professió de risc. 
Confós i desorientat, engega una frenètica recerca per descobrir qui és i perquè la seva vida s'ha tornat 
tan perillosa. Mentre va filant pistes sobre la seva veritable personalitat s'encreua al seu camí Marie 
(Franka Potente), una jove que l'ajudarà a trobar el seu camí i a descobrir perquè tot el món li vol la mort. 

Bienvenidos a Collinwood 
(Welcome to Collinwood)

Gènere: Comèdia
Director: Joseph Russo
Protagonistes: George Clooney, Luis Guzman, Michael Jeter, Patricia Clarkson, Sam 
Rockwell, Gabrielle Union.

 

Sinopsi: Tots els lladregots de poca importància del gens recomanable barri de Collinwood, a Cleveland, 
somien amb el cop perfecte. En el dialecte local l'anomenen un "Bellini", un treball amb un botí tan sucós, 
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però al mateix temps tan fàcil d'executar, que fins al més gran dels imbècils, amb la informació adequada, 
podria portar-ho a terme. Un tipus que compleix perpètua entre reixes li explica al seu company Cosimo -
un lladregot de poca volada a la presó preventiva- com dur a terme un d'aquests "Bellini". És una 
oportunitat única. Ara, per poder sortir de la presó, només necessita un home de palla, algú que necessiti 
tant els 15.000 que està disposat a oferir, que no dubti a passar d'un a tres anys a la presó pel delicte pel 
qual se l'ha de jutjar a ell. Amb Cosimo entre reixes, és la seva noia, Rosalind, qui s'encarrega de buscar a 
un xai expiatori. En molt poc temps, té ja a cinc tipus darrera d'ella, ansiosos per sortir a la caça del 
"Bellini". 

Happy Times

Gènere: Comèdia
Director: Zhang Yimou
Protagonistes: Zhao Benshan (Zhao), Dong Jie (Wu Ying), Li XueJian (Li), Gong Jinghua 
(Tante Liu), Dong Lihua (Marna), Fu Biao (Fu), Leng Qibin (Fatty), Niu Ben (Niu), Zhang 
Hongjie (Lao Zhang), Zhao Bingkun (Lao Bai).

 

Sinopsi: Zhao ha arribat als cinquanta anys. És complimentat per una dona corpulenta a qui s'ha promès 
en matrimoni. Ella té pressa, i, creient que és propietari d'un hotel, li exigeix uns diners en concepte de 
regal de nuvis. Per això decideix convertir-se en un hoteler de veritat: transforma un autocar en un lloc on 
les joves parelles puguin passar una bona estona, un hotel de cites. Però ell és molt purità, i per això 
demana als clients que deixin la porta oberta. La dona té un fill i una fillastra. El fill és gras i malcriat, la 
fillastra cega i marginada en la unitat familiar. La dona demana Zhao que busqui treball a la seva filla al 
seu complex hoteler. 

Sólo te tengo a ti 
(A la folie pas du tout)

Gènere: Comèdia dramàtica
Director: Laetitia Colombani
Protagonistes: Clément Sibony, Audrey Tautou, Isabelle Carré, Samuel Le Bihan, Sophie 
Guillemin.

 

Sinopsi: Angélique (Audrey Tautou) està vivint una preciosa història d'amor. L'home dels seus somnis, 
Loïc (Samuel LeBihan) s'ha convertit en la seva inspiració, i sempre que té temps li regala roses, li pinta 
quadres, o li envia missatges d'amor. També estudia fullets de països llunyans somiant de realitzar al 
costat d'ell un viatge de somni. Però la seva relació té certes dificultats: Loïc, metge cardiòleg, està casat i 
la seva dona està esperant un fill. Això fa més difícil el que ell es pugui separar, però segons Angélique 
l'amor ho pot tot. La seva amiga Héloïse (Sophie Guillemin) creu que l'afer amb aquest metge és una 
insensatesa, i així li ho fa veure a Angélique. D'altra banda David (Clément Sibony), estudiant de medicina 
profundament enamorat d'ella, també vol persuadir-la, però per motius més egoistes. 

Aro Tolbukhin, en la mente del asesino

Gènere: Thriller
Director: Lydia Zimmermann, Agustí Villaronga, Isaac P. Racine
Protagonistes: Carmen Beato, Daniel Giménez Cacho, Mariona Castillo.

 

Sinopsi: El 1981 l'hongarès Aro Tolbukhin és detingut per cremar vives set persones a la infermeria de la 
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Missió del Divino Redentor a Guatemala. Després de la detenció, Aro va confessar a més haver assassinat 
cinc dones i calcinar els seus cadàvers. També se va auto inculpar dels assassinats d'altres disset dones, 
totes elles embarassades, realitzats al llarg dels quinze anys en què va treballar com a marí mercant. En la 
investigació judicial, en examinar els expedients d'aquests casos que encara estaven per resoldre, no van 
tardar en trobar-se substancioses incoherències que posaven en dubte l'autoria que Tolbukhin tant insistia 
en atribuir-se.

El caballero don Quijote

Gènere: Aventures
Director: Manuel Gutiérrez Aragón
Protagonistes: Juan Luis Galiardo, Carlos Iglesias, Marga Etura, Santiago Ramos, Kiti 
Manver, María Isasi, Joaquín Hinojosa, Emma Suárez, Juan Diego Botto, Manuel Manquiña, 
Paco Merino, Fernando Guillén Cuervo.

 

Sinopsi: Després que un vell soldat anomenat Miguel de Cervantes recollís les aventures del Quixot i el 
seu escuder Sancho, aquests s'han fet famosos. Després de saber que el Turc baixa per la costa amb una 
perillosa armada, El senyor Alonso Quijano, el cavaller 'el Quixot de la Manxa', sortirà una vegada més, i 
amb l'oposició de la seva neboda i de la seva mestressa, a una nova batalla que començarà a la Mancha i 
acabarà a la costa. Vestit amb l'armadura d'estil renaixentista, prou antiquada per a l'època, el 1615, el 
cavaller errant del qual tothom se'ns burla emprendrà les aventures amb el seu fidel escuder. El poregós 
Sancho Panza, que incita i afalaga els combats imaginaris del gentilhome, decideix anar-se'n amb ell per 
recolzar-lo, com sempre, en les seves aventures. Sancho també espera rebre la recompensa de 
transformar-se en governador d'una illa, una antiga promesa que li va ser feta pel Quixot. Però el seu cap 
ja té molt clar quina és la prioritat de les seves batalles: desfer l'embruixament de l'amada, la imaginària 
Dulzinea, a qui mai no ha vist. Per això anirà a la cova negra a trobar-se amb Montesinos. Es toparà amb 
la següent aventura al mig del camí. Acceptarà les honres i homenatges del Duc, qui per burla li diu que 
per tal de desencantar Dulcinea, Sancho ha de rebre alguns milers d'assots.

El crimen del padre Amaro

Gènere: Drama
Director: Carlos Carrera
Protagonistes: Gael García Bernal (Pare Amaro), Ana Claudia Talancón (Amelia), Sancho 
Gracia (Pare Benito), Angélica Aragón (Sanjuanera), Luisa Huertas (Dionisia).

 

Sinopsi: Mèxic del 2002. Amaro, un jove de 24 anys acabat d'ordenar sacerdot, arriba a la parròquia d'un 
petit poblet (Los Reyes) per tal d'auxiliar en els serveis del temple al Pare Benito. Al poble, el Pare Amaro 
coneix Amelia, una bella noia de 16 anys. El Pare Amaro, a poc a poc es va adonant què succeeix al poble: 
el Pare Benito rep ajuda econòmica dels narcos de la regió, encapçalats pel Chato Aguilar. A més, un altre 
capellà de la diòcesi, el Pare Natalio, és sospitós d'ajudar i impulsar guerrillers. Les coses es compliquen 
quan Amelia i Amaro reben una notícia sorprenent; el Pare Benito pateix un infart i el Pare Natalio rep 
amenaces de ser excomunicat. Amaro, al mig de tots aquests problemes, refusa a posar en joc la seva 
carrera com a capellà.

Mr Deeds

Gènere: Thriller
Director: Steven Brill
Protagonistes: Adam Sandler, Steve Buscemi, Peter Gallagher, Winona Ryder, John 
Turturro.
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Sinopsi: El bonàs de Deeds és un tipus dolç i adorable que porta una vida senzilla, al mateix temps que 
feliç a la petita població de Mandrake Falls, New Hampshire. Deeds, el conegut propietari de "Deeds’ 
Pizza", l'única pizzeria del poble, s'ha convertit en una espècie de celebritat per la particular manera 
d'entretenir als seus clients recitant-los els seus insòlits i divertits poemes. La vida és fàcil en el petit 
restaurant del poble fins que l'impecable magnat i empresari, Chuck Cedar, al costat del seu amic, 
Anderson, porten la nova notícia que Deeds està a punt de pastar un tipus de massa diferent. Un mort 
parent llunyà, Preston Blake li ha deixat una herència de 40 bilions de dòlars al costat d'una cadena de 
mitjans de comunicació, un equip de futbol, un equip de bàsquet i un helicòpter privat llest per emportar-
se'l volant a l'Amèrica dels negocis. És una història d'un tipus que ha passat de ser pobre a ric i que té tots 
els periodistes de la premsa groga perseguint-lo, i Deeds en poc de temps s'ha deixat endur per l'emoció. 
La protagonista d'aquest sentiment és la guapa Babe Bennett, del programa de Televisió "Inside Access", 
una simpàtica productora a la recerca del treball dels seus somnis en "60 Minutes". El seu cap, el 
desagradable presentador de "Inside Access" Mac McGrath, vol treure-li els draps bruts a Deeds, i 
dependrà de Babe i el seu company Marty dissenyar un retorçat pla per aconseguir-ho.

Siete días y una vida 
(Life or something like it)

Gènere: Comèdia
Director: Stephen Herek
Protagonistes: Angelina Jolie (Lanie Kerigan), Edward Burns (Pete), Tony Shalhoub 
(Prophet Jack), Christian Kane (Cal Cooper), James Gammon (pare de Lanie), Melissa 
Errico (Andrea), Stockard Channing (Deborah Connors), Lisa Thornhill (Gwen), Gregory 
Itzin (Dennis).

 

Sinopsi: Què faries si creguessis que només et queda una setmana de vida? Canviaries el rumb de la teva 
existència? Reorganitzaries els teus valors i prioritats? Aquestes són les últimes preguntes del món que a 
Lanie Kerrigan se li ocorreria fer-se ara mateix. És reportera d'una televisió de Seattle i està convençuda 
que la seva vida és perfecta. Té un treball perfecte, un apartament perfecte, un rober perfecte, un nuvi 
perfecte... Però el seu món perfecte s'ensorrarà després de parlar amb una 'sense sostre. Aquesta li diu 
que porta una existència insignificant i que morirà la setmana següent. Quan les altres prediccions de la 
captaire es compleixen, Lanie comença a replantejar-se la seva vida i les seves prioritats. Per si no fos 
prou, l'amor també s'encreuarà al seu camí al llarg d'aquesta frenètica setmana.

Fanática 
(Swimfan) 

Gènere: Suspens
Director: John Polson
Protagonistes: Kate Burton, Dan Hedaya, Jesse Bradford, Shiri Appleby, Jason Ritter, 
Erika Christensen.

 

Sinopsi: Ben Cronin és un estudiant de secundària que ho té gairebé tot, incloent una increïble núvia 
anomenada Amy i una beca universitària gràcies a la seva habilitat en la natació. La seva vida sembla 
perfecta, fins que Madison, una nova noia en secundària, s'enamora de Ben encara que pretén només 
voler ser amics. No obstant això, Madison sembla tenir un estrany concepte sobre l'amistat, la seva 
obsessió fa que Ben sigui eliminat de l'equip de natació acusat d'utilitzar esteroides. És aquí on la seva 
suposada amiga Madison aprofita per acostar-se a Ben en aquest moment de vulnerabilitat. Aviat Ben 
s'adonarà que Madison té quelcom per amagar en el seu passat.
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Halloween: Resurrection 

Gènere: Terror
Director: Rick Rosenthal
Protagonistes: Jamie Lee Curtis, Brad Loree, Busta Rhymes, Bianca Kajlich, Tyra Banks, 
Katee Sackhoff, Ryan Merriman, Sean Patrick Thomas.

 

Sinopsi: Un jove empresari busca fer diners amb una proposta diferent en els "reality shows", 
Dangertainmet és un programa transmès via Internet en el qual el repte és conèixer la casa on va habitar 
l'assassí en sèrie més perillós de tots els temps (Michael Myers). Sis joves romandran a la casa durant la 
nit de Halloween, la casa serà tancada completament i l'única comunicació que tindran aquests nois cap a 
l'exterior seran les webcams d'Internet. Tot sembla perfecte, els nois estan tranquils i els premis són 
excel·lents, l'únic problema és que Myers també estarà a la casa i vol netejar-la. 

El Imperio del Fuego 
(Reign of Fire)

Gènere: Ciència ficció 
Director: Rob Bowman
Protagonistes: Matthew McConaughey, Christian Bale, Izabella Scorupco, Gerard Butler, 
Alexander Siddig, Doug Cockle, Scott Moutter, Benny Nieves, Rory Keenan, Randall 
Carlton.

 

Sinopsi: Al Londres actual, Quinn, un noi de 12 anys, desperta per error un enorme drac de la seva 
letàrgia de segles. Vint anys més tard, poden apreciar-se les devastadores conseqüències del pas de la 
bèstia i dels seus fills en tot el planeta. Els dracs són éssers extremadament intel·ligents, molt 
evolucionats... i no tenen cap intenció de compartir la Terra amb els humans. Quinn s'ha fet gran i ara és 
cap de bombers. Es dedica a mantenir les bèsties allunyades i defensar una petita comunitat que lluita per 
la supervivència. Al mig d'aquest caos, apareix Van Zan, un emprenedor americà que afirma saber com 
acabar amb els dracs i salvar la humanitat. Utilitzarà un mètode que Quinn mai no havia vist usar abans.

Deuda de Sangre 
(Blood work)

Gènere: Thriller
Director: Clint Eastwood
Protagonistes: Clint Eastwood, Jeff Daniels, Wanda De Jesus, Tina Lifford, Paul 
Rodriguez, Anjelica Huston, Dina Eastwood

 

Sinopsi: Terry McCaleb és un veterà investigador de l'FBI. És implacable en la recerca de justícia i no té 
rival per seguir la pista als assassins i atrapar-los. Però quan comença a assetjar al seu últim adversari -un 
psicòpata anomenat "l'assassí del codi"- McCaleb sofreix un infart i es veu forçat a la jubilació anticipada. 
Dos anys més tard i després de rebre un cor nou, una bella desconeguda li revela un secret que l'obliga a 
reconsiderar la seva reincorporació: la seva vida serà salvada per la mort d'una altra persona, la víctima 
d'un assassí que segueix lliure. En contra de la seva cardiòloga (Anjelica Huston) i amb l'ajuda del seu veí 
(Jeff Daniels) McCaleb es juga la vida per descobrir l'assassí d'aquella persona que li va cedir el seu cor.
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El Robo más grande jamás contado 

Gènere: Comèdia
Director: Daniel Monzón
Protagonistes: Javier Aller, Neus Asensi, Jaime Barnatán, Manuel Manquiña, Antonio 
Resines.

 

Sinopsi: Lucas Santos, àlies El Santo, està fart d'entrar i sortir de la presó. No vol seguir sent un lladre de 
poca importància tota la vida. Es mor per donar un cop que el faci famós. La seva esposa és cantant i 
ballarina de professió i, mentre espera la seva tornada, treballa com a stripper ocasional en un club 
nocturn. Després de vulnerar la seva llibertat condicional, El Santo coincideix al furgó que el trasllada de 
nou a la presó amb tres delinqüents molt poc comú: Zorba, El Greco, un boig inofensiu que habita en un 
món imaginari; Pinito, exlladre de maletes, un petit home de circ traumatitzat per una visió dantesca; i 
Windows, un nen prodigi de la informàtica, un hacker adolescent capaç de provocar apagades amb un sol 
clic. A les dutxes de la presó, Zorba es fixa en una taca de naixement que té El Santo a l'espatlla. Ambdós 
experimenten una revelació: han de preparar el robatori d'un dels quadres més representatius de la 
història de l'art modern.

El Traje 

Gènere: Drama
Director: Alberto Rodríguez
Protagonistes: Eugenio José Roca (Patricio), Manuel Morón (Pan con Queso), Vanesa 
Cabeza (María), Mulai Zarjú (Roland), Chike A. Johnson (Turner).

Sinopsi: Patricio, un africà que es guanya la vida treballant a un pàrquing, ajuda un famós jugador de 
bàsquet a canviar la roda punxada del seu cotxe. Com a recompensa rep un vestit que casualment, sembla 
estar fet a la seva mida. Arran d'aquest incident, Patrici, comprova com tot l'inaccessible es torna 
fàcilment assequible, les portes que abans tenia vetades es van obrint. No obstant això, una nit, Patrici és 
víctima d'un robatori. Sense un euro, però amb un vestit elegant, Patricio trobarà el lladre, Pan con Queso, 
un tipus que viu de petites estafes. A partir d'aquell moment s'iniciarà una intensa relació entre aquests 
dos supervivents, que descobriran que s'assemblen més del que pensaven.

Harry Potter y la cámara secreta 
(Harry Potter and the Chamber of Secrets)

Gènere: Fantasia, aventures
Director: Chris Columbus
Protagonistes: Daniel Radcliffe (Harry James Potter) 
Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley) 
Richard Harris (Albus Dumbledore), Maggie Smith (Professora Minerva McGonagall).

 

Sinopsi: Harry Potter no ha tingut un bon estiu. No només ha hagut d'aguantar els autoritaris oncles 
Petunia i Vernon Dursley i el terror que tenen als seus poders màgics, sinó que també sembla que els 
millors amics de Harry, Rom Weasley i Hermione Granger, l'han oblidat, ja que no han respost a una sola 
de les cartes. Llavors, sobtadament i misteriosament, apareix Dobby, l'elf domèstic, al dormitori de Harry i 
li diu que correrà un gran perill si tracta de tornar al Col·legi Hogwarts de Màgia i Fetilleria. Dobby està tan 
decidit a evitar que el jove Gryffindor torni a Hogwarts que ha impedit que tota la correspondència de Rom 
i Hermione arribi a Harry. Però, malgrat els roïns esforços de l'elf, el sempre decidit Harry és rescatat de 
les ombriues urpes dels Dursley per Rom i els seus germans, amb l'ajuda d'un cotxe volador, i és dut a la 
calor de la llar dels Weasley. Però quan a Harry i Rom els impedeixen sospitosament entrar a l'andana 9 i 
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pujar a l'Exprés d'Hogwarts per tornar al col·legi, els nois prenen mesures d'emergència per tal d'evitar 
arribar tard per al nou trimestre – només per provocar la ira del professor Snape, que exigeix la seva 
expulsió després que estavellen el Ford Anglia volador contra el Salze Boxejador encantat d'Hogwarts. 
Mentrestant, les notícies de l'heroisme de Harry durant el primer any s'han estès per tot Hogwarts i es veu 
convertit en el centre d'una atenció no desitjada. Entre els seus nous fans es troben la germana petita de 
Rom, Ginny; l'aspirant a fotògraf de primer any, Colin Creevey; i, el que és més irritant, el nou professor 
de Defensa contra les Arts Fosques, Gilderoy Lockhart. Eclipsat només per la pròpia vanitat, Lockhart 
anhela l'atenció que Harry rebutja i està desitjós d'associar-se amb el jove heroi d'Hogwarts. Però ni tan 
sols Lockhart pot oferir una explicació ni una solució al nou i sinistre terror que s'està apoderant del 
col·legi. Ara tots els ulls estan posats en Harry, i els seus amics estan començant a dubtar d'ell. Tot el 
món, és a dir, excepte Rom, Hermione i la feble i jove Ginny, l'interès de la qual s'ha centrat en el seu nou 
i misteriós diari. Però Harry no té intenció de decebre els seus amics i, amb o sense el suport de Gilderoy 
Lockhart, s'enfrontarà a la fosca força que guaita en el seu estimat col·legi.

Revelation

Gènere: Terror
Director: Stuart Urban
Protagonistes: Terence Stamp (Magnus Martel), James D'Arcy (Jake Martel), Natasha 
Wightman (Mira), Liam Cunningham (Pare Ray Connolly), Heathcote Williams (turista), 
Derek Jacobi (llibreter), Celia Imrie (Harriet Martel), Ron Moody (Sir Isaac Newton).

 

Sinopsi: Un multimilionari amant de les ciències ocultes, Magnus Martel troba una preada relíquia 
sagrada, el Loculus, la qual cosa posa la seva vida i la de qui el rodegen en perill. Per descobrir i entendre 
que la relíquia significa, és necessari que les antigues arts de la sagrada geometria, l'astrologia i l'alquímia 
siguin combinades amb mètodes moderns relacionats amb la cibernètica i la criptografia. Un descobriment 
que pot donar un poder tan infinit com destructiu a qui ho posseeixi. Perdut durant segles, aquest perillós 
objecte ha estat localitzat de nou circulant pel sud d'Europa, al maleter d'una furgoneta. A més sembla que 
una poderosa societat secreta està anihilant innocents a fi de poder arribar fins a l'objecte. Per sort, un 
multimilionari de nom Magnus Martel (Terence Stamp) està disposat a pagar el preu més alt per trobar i 
destruir la relíquia, i poder així evitar una catàstrofe de resultats funestos per a la humanitat. En aquest 
gran i perillós treball és ajudat pel seu fill Jake (James D´Arcy), un tècnic informàtic expert en 
descodificacions, i per Mira (Natasha Wightman), una jove estudiant d'alquímia. Tots ells hauran de viatjar 
per diversos països europeus, i emprendre la perillosa recerca. Encara que no saben és que ells també són 
perseguits per un home a qui anomenen El Gran Mestre (Udo Kier), un sentinella demoníac que ha 
recorregut les diferents èpoques de l'era cristiana i l'únic objectiu, de les quals des que va presenciar la 
crucifixió de Jesucrist, és apoderar-se del "Loculus" i, així aconseguir els seus devastadors i diabòlics 
coneixements.

Mi gran boda griega 
(My big fat greek wedding)

Gènere: Comèdia
Director: Joel Zwick
Protagonistes: Nia Vardalos (Toula), John Corbett (Ian), Michael Constantine (Gus), 
Lainie Kazan (Mariah), Andrea Martin (Tia Voula), Joey Fatone (Angelo), Gia Carides 
(Nikki), Louis Mandylor (Nick), Ian Gomez (Mike).

 

Sinopsi: Tots els membres de la família Portokalos estan preocupats per Toula. Als seus trenta anys 
segueix soltera, treballa al Dancing Zorba's, el restaurant grec dels seus pares, Gus i Maria, i fa pudor de 
pa d'all. Els seus dies són monòtons i avorrits, igual que el seu cabell, la roba i la seva actitud. Escolta en 
silenci les queixes dels parents sobre la seva trista situació. Son pare pretén enviar-la a Grècia a trobar 
marit, però ella rebutja l'oferta. És com si no volgués casar-se. La seva família es fa creus només de 
pensar-ho. Però és que Toula vol una micaa més, quelcom per a si mateixa. I quan ja començava a pensar 
que tant de bo fos més valent o més guapa, els seus ulls es fixen sobre un desconegut, un home alt i 
temperat que ha vingut al restauran. El desconegut ni se la mira. Toula està disposada a canviar. La seva 
família, per desgràcia, no. La jove decideix matricular-se en un curs d'informàtica, malgrat les objeccions 
de son pare. L'home està una mica antiquat. L'única revolució que necessitava la vida de Toula eren unes 
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quantes classes d'informàtica, un parell de lentilles i un canvi d'actitud. Toula comença a treballar a 
l'agència de viatges de la seva tia. Aquesta vegada, el desconegut es fixa en ella. És Ian Miller (John 
Corbett), un professor d'institut alt, atractiu i sense sang grega. Sense persar-s'ho dues vegades, Ian 
l'invita a sortir i s'enamoren. Però Toula no sap què podrà molestar més el seu antiquat pare, si el fet que 
Ian sigui un estranger o que sigui vegetarià.

Kamchatka

Gènere: Drama
Director: Marcelo Piñeyro
Protagonistes: Ricardo Darín (pare), Cecilia Roth (mare), Héctor Alterio (avi), Fernanda 
Mistral (àvia), Tomás Fonzi (Lucas), Mónica Scaparone (mare Bertuccio), Milton de la 
Canal (El enano), Matías del Pozo (Harry).

Sinopsi: Harry és un nen com qualsevol altre. Té 10 anys, va a l'escola, li agraden els jocs de taula i mirar 
la televisió. Son pare és advocat, sa mare treballa a la universitat i el seu germà menor, el 'Enano', és la 
víctima ideal dels seus abusos, molt normal en el món on viu. El que no és normal és el món on viu. Al 
1976, l'Argentina ha caigut en mans d'una dictadura militar. Milers de ciutadans són perseguits i 
segrestats. A la majoria dels casos, l'únic crim que els podria acusar és el d'oposar-se vocalment a un 
règim semblant. Aquest és el cas dels pares d'Harry, sabent que són buscats, decideixen amagar-se. 
Treuen els nois de l'escola, abandonen la casa i s'oculten a una finca dels afores de la ciutat. Imaginen que 
el temps farà la seva part, suavitzant la situació. Harry i el Nan no estan molt feliços amb la nova 
circumstància. Els dol haver estat apartats dels amics, de les escoles, de les joguines, de la vida 
quotidiana. A poc a poc començaran a apreciar els avantatges de la seva peculiar situació.

La casita blanca

Gènere: Documental
Director: Carles Balagué
Protagonistes: Roger Casamajor, Ricard Borràs, Vicente Gil, Elvira Prado.

Sinopsi: Barcelona 1945-1955. Aquesta pel·lícula és un documental que pretén oferir un punt de vista 
diferent al de la "història oficial que podem llegir en els llibres", com explica el seu director, Carles 
Balagué. "La casita blanca" mostra la Barcelona "oculta", la ciutat en la qual conviu la doble moral de la 
burgesia amb l'estraperlo, la misèria, les cartilles de racionament, els maqui urbans, la clandestinitat 
política i les "cases de cites" o "meublés". Precisament el més conegut de Barcelona -convertit en una 
institució centenària- va ser el popularment conegut com "la casita blanca" que serveix com a fil conductor 
de la pel·lícula.

Entre abril y julio

Gènere: Comèdia
Director: Aitor Gaizka
Protagonistes: Javier Albalá, Pilar Punzano, Marina Seresesky, Roberto Enríquez.

Sinopsi: Julio és un locutor radiofònic nocturn solter i amb ganes d'assentar el cap. La seva exnúvia, Lola, 
li intenta buscar núvia encara que Julio mai no dóna el seu vist i plau. Ella es casarà amb Luis, un 
reconegut ginecòlec. Abril és una musicòloga argentina que es troba a Madrid, per un any, preparant una 
tesi. Sense ells saber-ho, molt sovint coincideixen en llocs, llegeixen el mateix, escolten la mateixa música. 
Abril passa per la consulta de Luis i Lola coincideix amb ella. De seguida pensa que Abril és la dona ideal 
per a Julio i comença a tramar un pla perquè es coneguin. Abril escolta el programa i entre ells sorgeix una 
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gran connexió. Finalment, es coneixen en la boda de Lola i Luís.

James Bond 007 - Muere otro día 
(Die Another Day)

Gènere: Aventures
Director: Lee Tamahori
Protagonistes: Michael Madsen, Halle Berry, Rick Yune, Rosamund Pike, Will Yun Lee, 
John Cleese, Pierce Brosnan, Judi Dench, Simón Andreu, Toby Stephens.

 

Sinopsi: La nova missió de James Bond comença amb una persecució en hidrofoil a gran velocitat a través 
d'un camp de mines a la zona desmilitaritzada del nord de Corea del Sud. D'Hong Kong a Cuba a Londres, 
la trama argumental s'inicia amb l'agent 007 investigant secretament els plans de Zao, el fill del pacifista 
coronel Moon de l'exèrcit de Corea del Nord. El MI6 sospita que Zao pugui tenir plans ambiciosos que posin 
en perill l'estabilitat mundial i aquestes sospites es confirmen quan 007 descobreix que Zao planeja, 
efectivament, unificar els exèrcits de les dues Corees, atacar Japó i posteriorment, enfrontar-se als Estats 
Units. Abans que pugui escapar bond és descobert per Zao qui el captura i tortura. Al seu camí s'encreua 
Jinx (Halle Berry) i Miranda Frost (Rosamund Pike), qui jugaran papers vitals en la seva última aventura. A 
més, es trobarà amb el megalomaníac Gustav Graves (Toby Stephens) i la seva mà dreta el cruel Zao 
(Rick Yune). Mesos després Bond és alliberat i torna a Londres ofès per haver estat abandonat per “M”, 
però aviat ha de tornar a la feina en descobrir-se que un misteriós milionari, Gustav Graves, sembla tenir 
“negocis” amb la gent de Zao i pot ser un gran perill per si mateix ja que ha creat un satèl·lit capaç de 
dirigir la llum solar a llocs específics de la Terra. James Bond haurà de postposar els seus plans de revenja 
per tal d'ocupar-se d'espatllar els plans de Graves i Zao triant al mateix temps un altre dia per morir.

El gran dictador 
(The Great Dictator)

Gènere: Comèdia, drama
Director: Charles Chaplin
Protagonistes: Reginald Gardiner, Carter DeHaven, Charles Chaplin, Jack Oakie, Henry 
Daniell, Paulette Goddard.

Sinopsi: Durant la Primera guerra Mundial, un anònim combatent de l'armada de Tomania salva la vida 
d'un oficial anomenat Schultz. Però l'avió en què es troben s'estavella contra un arbre i, mentre Schultz no 
li passa res, el soldat ingressa en un hospital per amnèsia. Allà romandrà vint anys de la seva vida, 
ignorant completament els canvis que es produeixen al seu voltant. Hynkel es convertirà en el dictador de 
Tomania i perseguirà despietadament els jueus amb l'ajuda dels seus dos ministres, Garbitsch i Herring. A 
la sortida de l'hospital, el soldat torna a la seva antiga barberia al Gueto, esperant trobar tot el que va 
deixar fa vint anys. Allà, coneixerà Hannah, una jove de qui s'enamorarà. Mentre, Schultz s'ha convertit en 
un influent oficial del règim i ordena les tropes deixar el barber en pau. Hynkel planifica la invasió 
d'Osterlich, país fronterer, i quan Schultz posa en qüestió aquesta decisió, el dictador el condemna a un 
camp de concentració. Immediatament, Schultz planeja la fuga intentant provocar una rebel·lió contra el 
govern. Llavors es refugia al Gueto, a casa del seu amic el barber, però les tropes de Hynkel cremen la 
botiga, arresten els dos homes i els internen en un camp. Prosseguint el seu pla per envair Osterlich, 
Hynkel invita a palau a Napatoni, el dictador de Bacteri i, després de diversos desacords, els dos homes 
aconsegueixen establir una aliança. La invasió d'Osterlich és un èxit i Hannah, qui s'ha refugiat en aquest 
país amb els seus amics, torna a trobar-se, una altra vegada més, sota la dominació del règim de Hynkel. 
Mentre el dictador celebra la seva última conquesta gaudint d'unes vacances al país, Schultz i el seu amic 
el barber aconsegueixen fugir del camp de concentració. Per error, Hynkel serà detingut per les seves 
pròpies tropes i el barber confós amb el dictador.
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Paranoia 
(Paranoid)

Gènere: Terror
Director: John Duigan
Protagonistes: Jessica Alba, Jeanne Tripplehorn, Iain Glen, Ewen Bremner, Mischa 
Barton, Oliver Milburn.

Sinopsi: La jove model Chloe Keene passa el seu millor moment. Està molt sol·licitada a les passarel·les, 
treballa a tot arreu i s'està començant a acostumar a la involuntària atenció que aquest tipus d'activitat 
comporta. Després d'un enfeinat viatge per Nova York, Chloe torna esgotada al seu pis de Londres. El seu 
exnuvi, Toby, l'està esperant allí per donar-li la benvinguda a casa. Encara espera que torni amb ell. Chloe 
té just el temps de banyar-se i canviar-se abans d'anar a la seva propera feina amb el seu nou nuvi, el 
director d'anuncis Ned Dickon.
Chloe acorda anar amb Ned al camp a passar un romàntic cap de setmana junt amb uns vells amics d'ell. 
Abans d'anar-se'n, Chloe rep l'última trucada d'una sèrie de misterioses i estranyes trucades.

Una casa de locos 
(L'auberge espagnol)

Gènere: Comèdia
Director: Cédric Klapish
Protagonistes: Romain Duris, Cécile De France, Judith Godrèche, Audrey Tautou, Cristina 
Brondo.

 

Sinopsi: Xavier és un parisenc de 27 anys que decideix anar-se'n a Barcelona per estudiar l'últim any de 
la carrera de ciències econòmiques. Un any abans, un amic de son pare li havia deixat entreveure la 
possibilitat de trobar-li una feina dins el ministeri d'economia (on cal parlar bé espanyol). Quan arriba a 
Barcelona, es posa a buscar habitatge i finalment troba un apartament al centre que compartirà amb altres 
sis persones. Cadascú dels seus companys de pis ve d'un país europeu diferent. Hi ha un italià, una 
anglesa, un danès, una belga, un alemany i una espanyola (andalusa). Tots es troben en la mateixa 
situació, tots estan estudiant a Barcelona gràcies als programes d'intercanvi universitari europeus 
Erasmus. Seguirem la vida d'aquesta petita comunitat europea d'estudiants durant un any. En aquesta 
espècie de casa de bojos que comparteixen aprendran a conèixer-se, cadascú al seu ritme. Cadascú 
treballa pel seu compte, mengen junts (a banda de l'alemany, que sopar sobre les 6 de la tarda, i 
l'espanyola, que sopa cap a les 10). Durant aquest temps, Xavier viurà tota una sèrie d'experiències que 
per a ell seran com un ritual iniciàtic. Igual que els seus companys de pis, amb qui no té res en comú, 
viurà l'experiència de ser un estranger. Descobriran fins a quin punt la identitat d'Europa existeix a través 
de certa heterogeneïtat. Aquesta impressió d'esclat és precisament la que Xavier sent en si mateix. L'amor 
que sent per Martine, que s'ha quedat a París, serà seriosament maltractat. Viurà a fons les seves 
incerteses i les seves temptatives poc hàbils fins a arribar a certa forma d'esquizofrènia.

Balzac y la joven costurera china 
(Balzac et la petite tailleuse chinoise)

Gènere: Comèdia, drama
Director: Sijie Dai
Protagonistes: Xun Zhou, Kun Chen, Ye Liu, Shuangbao Wang, Zhijun Cong, Hong Wei 
Wang.

 

Sinopsi: La Xina a principis dels 70 segueix estant sota el jou de la Revolució Cultural. Dos adolescents, 
Luo i Ma, fills d'intel·lectuals considerats per l'aparell del partit com a "enemics del poble" són enviats per a 
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la seva reeducació a una regió perduda en els confins del Tibet. Ma i Luo van adaptar-se a la nova vida de 
reeducats. Tasques envilidores. Treball esgotador als arrossars. Un dia, Luo i Ma coneixen l'Ancià Sastre i a 
la seva encantadora néta. Luo s'enamora perdudament de la jove cosidora i decideix educar-la comptant-li 
històries històries inspirades, en un principi, en els melodrames xinesos i en les pel·lícules nord-coreanes. 
Luo i Ma es fan ràpidament amb una reputació de narradors emèrits. Però la matèria primera, sotmesa als 
avatars de la programació cinematogràfica d'una sala de festes del poble, comença a escassejar 
ràpidament.
La jove cosidora explica als dos adolescents que un tercer jove del programa de reeducació, 'el Gafotas', 
fill d'un escriptor i d'una poetessa de renom, amaga sota el llit una maleta plena de novel·les estrangeres.
Luo i Ma decideixen robar la maleta i descobreixen un veritable tresor. Flaubert, Víctor Hugo, Tolstoi, 
Dickens, Rolland, Dumes, Rousseau i, clar hi ha , Balzac. Tota una literatura eminentment subversiva i, 
evidentment, prohibida. El descobriment han de guardar-ho en el més absolut dels secrets. Luo i Ma 
treballen de dia i llegeixen de nit, d'amagat. Es teixeix entre els tres protagonistes una complicitat 
amorosa i amistosa.

El funeral del jefe 
(Big shot's funeral)

Gènere: Comèdia
Director: Xiaogang Feng
Protagonistes: Donald Sutherland, Paul Mazursky, Ying Da, Rosamund Kwan, Ge You.

 

Sinopsi:El senyor Tyler (Donald Sutherland) és un dels directors més prestigiosos a nivell internacional, es 
trasllada la Xina per rodar la seva propera pel·lícula, un remake de "L'últim emperador" de Bertolucci. En 
voler donar-li una visió diferent a la pel·lícula, Tyler entra en una crisi de creativitat i una depressió que li 
fa tirar la tovallola. Quan està a punt de morir, el seu equip descobreix que no té diners per pagar-los, de 
manera que elabora un pla per treure rendiment econòmico del seu fals funeral. Tyler convenç un amic 
perquè li organitzi el fal funeral amb tots els luxes, una festa una mica frívola tractant-se del comiat d'un 
ésser estimat.

Salomé

Gènere: Musical
Director: Carlos Saura
Protagonistes: Pere Arquillué, Aída Gómez.

Sinopsi: Des de fa segles, Salomé, aquest personatge bíblic, barreja d'adolescent capriciosa i dona fatal, 
ha fascinat els creadors. Aïda Gómez està assajant amb les seves ballarines. El director va esbossant la 
coreografia, la música, els decorats. Les idees van prenent forma.. De sobte descobreixen una silueta en 
una cadira de rodes. És Herodes, Tetrarca de Galilea. Estem en la seva festa d'aniversari... Herodes vol 
que la seva fillastra balli per a ell, a qualsevol preu, però la jove s'hi nega, només li interessa un 
predicador anomenat "El Bautista". Quan Salomé fracassa en el seu intent de seduir l'home sant, 
frustrada, accedeix a la fi al desig del seu padrastre, ballant per a ell un ball bell, sensual i impúdic. 
Victoriós, Herodes es disposa a complir la seva promesa però la petició de la jove el deixa petrificat, 
Salomé vol el cap de Juan El Bautista.
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El Último tren 
(Corazón de fuego) 

Gènere: Aventures, acció, drama
Director: Diego Arsuaga
Protagonistes: Federico Luppi, Héctor Alterio, José Soriano, Gastón Pauls, Eduardo 
Miglionico, Elisa Contreras, Jenny Goldstein, Juver Salcedo, Guillermo Chaibún, Roberto 
Suárez, Balaram Dinaral, Saturnino García, Fred Deakin, Alfonso Tort, Jorge Bolani.

  

Sinopsi: Un poderós estudi de Hollywood ha comprat, per a la seva propera pel·lícula, una històrica 
locomotora uruguaiana del segle XIX. Però uns resistents la robaran perquè no la puguin utilitzar. Encara 
que la notícia és motiu d'orgull per a molts uruguaians, no té la mateixa recepció entre els membres de 
l'Associació d'Amics del Riel, composta per avis que alguna vegada van ser funcionaris de l'antiga 
companyia de trens. Disposatss a boicotejar la venda i el trasllat de la locomotora als EUA, tres d'ells i un 
nen començaran una boja aventura que comença quan segresten la màquina i se'n van a recórrer les 
abandonades vies de l'interior del país , arrossegant darrera d'ells una cadena d'esdeveniments que van 
des de la persecució de les autoritats fins a la solidaritat dels pobles que, abandonats per la falta d'un 
mitjà de transport que va deixar de córrer fa temps, veuen en ells una llum d'esperança.

Clockstoppers

Gènere: Acció
Director: Jonathan Frakes
Protagonistes: Jesse Bradford, French Stewart, Paula Garcés, Michael Biehn, Robin 
Thomas, Garikayi Mutambirwa.

 

Sinopsi: Zak és el típic adolescent americà. No en té prou amb intentar (que no aconseguir) l'aprovat en 
el curs de secundària, sinó que a més a més els perdonavides del col·legi la tenen presa amb ell. 
Normalment té per única companyia al seu inseparable amic Richard, encara que ell preferiria estar al 
costat de la bella Francesca. A més, la seva família és una mica rara. El pare de Zak és un professor de 
física que solia teoritzar amb els viatges en el temps, contagiant a alguns dels seus alumnes. I per culpa 
d'un d'ells, la vida de Zak, la de sa pare i la de tots es tornarà de l'inrevés... El nom de l'element en 
qüestió és Earl Dopler, i era el millor alumne del pare de Zak, George. Aquest li va estar menjant el cap 
amb la teoria d'aturar el temps, i el va convèncer de tal manera que Earl va inventar el que semblava 
ininventable: La màquina que atura el temps dissimulada en un rellotge qualsevol. El projecte serà 
cancel·lat, però Earl té moltes raons ocultes perquè la màquina segueixi prop d'ell, així que decideix robar-
la. Buscant un lloc segur, decideix enviar-li al seu professor, però Zak intercepta el paquet, i, diguem que 
no tardarà molt de temps a descobrir que un rellotge de polsera no sempre és el que sembla, i per 
descomptat li trobarà una utilitat ràpidament.

Clan Ya-Yá 
(Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood)

Gènere: Comèdia, drama
Director: Callie Khouri
Protagonistes: Sandra Bullock, Ellen Burstyn, Fionnula Flanagan, Cherry Jones, James 
Garner, Ashley Judd, Shirley Knight, Angus MacFadyen, Matthew Settle, Maggie Smith, 
Allison Bertolino, Alyssa May Gold, Gil Johnson, Boyd Kestner, Jacqueline McKenzie.

 

Sinopsi: Sidda Lee Walker, una jove i destacada actriu teatral que viu a Nova York, està molt lluny de la 
seva ciutat natal a Louisiana i a una distància segura de la seva afectuosa però excessivament dramàtica i 
excèntrica mare. Quan una ressenya de la revista Time sobre Sidda insinua que Vivi no va ser una bona 
mare, Vivi se sent indignada i les dues dones inicien una baralla que amenaça de destruir no sols la seva 
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relació sinó també els febles plans de matrimoni de Sidda amb un home que ha esperat set anys perquè 
ella superi la seva por a crear la seva pròpia família. Entra en escena el Clan Ya-Ya.... l'intrèpid grup de 
velles amigues de Vivi, disposades a restaurar la pau no importa el que costi. 

Miedo punto com 
(Fear dot com)

Gènere: Terror
Director: William Malone
Protagonistes: Amelia Shankley, Stephen Dorff, Stephen Rea, Jeffrey Combs, Natascha 
McElhone, Udo Kier.

  

Sinopsi: Quan quatre cossos són trobats a la ciutat de Nova York, el jove detectiu de policia Mike Reilly 
uneix les seves forces a Terry Huston, investigadora del Departament de Salut per descobrir qui està 
darrera d'aquestes violentes i inexplicables morts. Totes elles tenen un fet en comú, 48 hores abans de la 
mort, totes les víctimes havien visitat una pàgina web: www.feardotcom.com. Determinats a trobar al 
causant d'aquest horror, els detectius entren a la web: ara són ells els que tenen 48 hores per resoldre el 
misteri sinó volen córrer la mateixa sort que les altres víctimes. Mike i Terru entraran llavors en un horrible 
compte enrera que els durà a recórrer atmosferes contaminades i a enfrontar-se amb Alistair Pratt, un 
sàdic assassí que ha eludit Mike i al FBI durant anys.

Sonrisa Peligrosa 
(Novocaine)

Gènere: Comèdia
Director: David Atkins
Protagonistes: Steve Martin, Helena Bonham-Carter, Laura Dern, Scott Caan, Kevin 
Bacon.

 

Sinopsi: Frank està vivint el somni americà. Té una pròspera consulta dental i una pulcra casa 
modernista, i està feliçment promès amb la seva ambiciosa ajudant en higiene bucal, Jean Noble. Però la 
seva vida perfecta s'enfonsa quan s'asseu a la seva butaca de dentista Susan Ivey, una seductora pacient 
amb una gran fam pels analgèsics. En poc temps, desapareixen drogues de la seva oficina, el psicòtic 
germà de Susan li va al darrrera, el mateix Frank és buscat per la Policia i per la Brigada Especial 
Antidroga acusat de tràfic d'estupefaents i assassinat. Mentre fuig de les autoritats, Frank se sent cada 
vegada més atret per Susan. A través d'ella s'assabenta que està sent víctima d'un elaborat pla. Obligat a 
entrar en un fosc món de drogues i violència, descobreix que infringir la llei és l'única esperança que li 
queda per a recuperar la seva llibertat.

El Cazacocodrilos 
(Crocodile Hunter: The Collision Course)

Gènere: Aventures
Director: John Stainton
Protagonistes: Terri Irwin, Lachy Hulme, Magda Szubanski, David Wenham, Steve Irwin.

 

Sinopsi: L'aventurer australià Steve Irwin és capaç d'enfrontar-se als animals més mortífers, de fet, 
l'anomenen el Caçador de Cocodrils; però la seva escomesa és una altra, és salvar-los. De fet acaba 
d'evitar que un gran exemplar de cocodril caigui en mans dels caçadors. Però el que l'aventurer desconeix 
és que els trets que amenaçaven l'animal provenien no de caçadors, sinó d'uns agents secrets americans 
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que volen recuperar un xip pertanyent a un satèl·lit que el cocodril s'ha engolit innocentment. La seva 
esposa Terri també l'ajuda en aquesta tasca. Fer que el cocodril estigui del tot fora de perill serà quelcom 
difícil però si Irwin ha tractat amb aranyes capaces de menjar ocells o serps verinoses sense ser mossegat, 
les armes dels agents no haurien de suposar cap problema.

El "hermano" secreto 
(Undercover brother)

Gènere: Comèdia
Director: Malcolm D. Lee
Protagonistes: David Chappelle, Eddie Griffin, Jack Noseworthy, Denise Richards, Neil 
Patrick Harris, Chi McBride, Chris Kattan.

 

Sinopsi: Anton Jackson ( Eddie Griffin ) és un agent molt especial, l'obsessió del qual és la roba, la música 
i el cinema dels 70. Inspirat per Shaft, Bootsy Collins i altres mites de la blaxplotaiton, haurà de deixar a 
un costat la perruca afro, les ulleres de sol i les sabates de plataforma per tal de dur a terme aquesta 
missió: salvar un candidat negre a la presidència dels Estats Units. El seu diabòlic arxienemic, conegut 
simplement com The Man, és el responsable d'això, junt amb els seus esbirros Mr. Feather (Chris Kattan) i 
Penelope Snow (Denise Richards).

La chica de París 
(Hirondelle a fait le printemps)

Gènere: Drama
Director: Christian Carion
Protagonistes: Michel Serrault (Adrien), Mathilde Seigner (Sandrine), Jean-Paul 
Roussillon (Jean), Frédéric Pierrot (Gérard), Marc Berman (Stéphane), Françoise Bette, 
Christophe Rossignon, Roland Chalosse, Aquilès Varas Dell'Aquila.

 

Sinopsi: Sandrine té 30 anys, viu a París i és informàtica, però les comoditats de la capital no seran prou, 
per la qual cosa deixa la seva cosmopolita vida enrera, es compra una granja i s'instal·la al camp. La 
granja pertany a Adrien (Serrault), un home que es veu obligat a acceptar la companyia de Sandrine i 
instruir-la en els rigors de treball rural.

Los diablos 
(Les diables)

Gènere: Drama
Director: Christophe Ruggia
Protagonistes: Adele Haenel (Chloé), Vincent Rottiers (Joseph), Rochdy Labidi (Karim), 
Jacques Bonnaffé (Doran), Aurélia Petit (Mare). 

 

Sinopsi: Joseph i Chloé són dos germans d'uns dotze anys que fugen sense parar. Són dos nens perduts, 
que van ser abandonats en nàixer. Chloé no parla, està fora del món i no suporta que algú la toc. Fa 
mosaics en forma de casa amb petites peces de colors, sempre la mateixa. Camina dreta, amb quelcom 
semblant a un somriure a la cara, com si les seves passes la duguessin cap a un lloc precís. Per la seva 
banda, Joseph organitza les fuguides i després la segueix, la protegeix, convençut que ella vol trobar la 
casa dels seus pares, que pot aconseguir-ho, i que una vegada que hagi aconseguit el seu objectiu es 
curarà. Aquest és el somni de Joseph, tenir una casa, una família, una germana amb qui pugui comunicar-
se i jugar, una germana que pugui correspondre a l'imprudent amor que sent per ella.
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El Señor de los anillos: Las dos Torres 
(The Two Towers) 

Gènere: Fantàstica
Director: Peter Jackson
Protagonistes: Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Ian McKellen, 
John Rhys-Davies, Viggo Mortensen, Orlando Bloom,Liv Tyler, Cate Blanchett, David 
Wenham, John Noble, Brad Dourif, Bernard Hill, Jay Laga'aia, Christopher Lee, Miranda 
Otto, Andy Serkis, Karl Urban.

  

Sinopsi: El jove hòbbit Frodo Baggins (Elijah Wood) hereta un anell del seu parent Bilbo (Ian Holm). Un 
objecte que resulta ser l'Anell Únic, l'instrument de poder absolut que permetria a Sauron, el Senyor Fosc 
de Mordor, governar la Terra Mitjana i esclavitzar tots els seus pobles. Per tal d'evitar-ho, Frodo i la seva 
lleial Comunitat composta per Hòbbits -Merry (Dominic Monahan), Pippin (Billy Boyd) i Sam (Sean Astin)-, 
dos Homes -Aragorn (Viggo Mortensen) i Boromir (Sean Bean)-, el Mag Gandalf (Ian McKellan), el Nan 
Gimli (John Rhys- Davies) i l'Elf Legolas (Orland Bloom), han de destruir-lo llançant-lo al foc on va ser 
forjat, a la Muntanya del Destí. Aquest viatge significa endinsar-se al territori governat pel Senyor Fosc on 
està reunint el seu exèrcit d'orcs. Els hobbits Frodo i Sam han de trobar ells sols el camí cap a Mordor, 
mentre l'humà Aragorn, l'elf Legolas i el nan Gimli han de decidir entre atrapar Frodo i Sam o perseguir els 
orcs que han segrestat Merry i Pippin. Mentrestant, les tropes dels misteriosos Homes de l'Est s'han unit a 
Sauron, per recolzar-lo en els seus plans de conquesta de la Terra Mitjana, i el mag Saruman (Christopher 
Lee), aliat de Sauron, també mourà peça en aquest gegantí tauler d'escacs incitants a la tribu dels Homes 
Salvatges perquè ataquin els pobles perifèrics del regne de Rohan, un lloc governat pel rei Théoden 
(Bernard Hill) i per Éomer (Karl Ur ban), l'hereu del tron. Els nobles soldats del regne de Rohan intentaran 
aturar les tropes invasores enviades per Saruman, mentre la jove Eowyn (Miranda Otto) serà 
l'encarregada de conduir les dones i nens del regne lluny del perill. Els refugiats de Rohan acabaran 
trobant recer temporal a l'interior de l'Abisme d'Helm, la llegendària fortalesa dels Homes. Aragorn, amb 
l'ajuda de Legolas i Gimli, es farà càrrec de liderar la defensa dels Homes contra el monstruós exèrcit 
d'Uruk-hai creat per Saruman, i fins a un exèrcit complet d'Elfs se'ls unirà en la decisiva batalla de 
l'Abisme d'Helm.

Las cuatro plumas 
(Four Feathers)

Gènere: Bèl·lica
Director: Shekhar Kapur
Protagonistes: Heath Ledger (Harry Faversham), Wes Bentley (Teniente Jack Durrance), 
Kate Hudson (Ethne Eustace), Djimon Hounsou (Abou Fatma), Michael Sheen (William 
Trench). 

 

Sinopsi: Harry Feversham és admirat pels seus companys i està considerat com un dels millors soldats 
britànics del seu regiment. Apassionadament lleial a la seva bella promesa, Ethne, a Harry se li presenta 
un prometedor futur a l'exèrcit i una vida feliç al costat de la dona a qui estima. Però quan un exèrcit de 
Sudanesos rebels ataca la fortalesa colonial britànica a Khartoum i el seu regiment és cridat a files i enviat 
al Nord d'Àfrica, Harry se sent torturat pel dubte i la incertesa i renuncia a la seva missió mentre el seu 
regiment salpa cap a la guerra. Commocionat per la decisió del seu fill, el pare d'Harry el repudia. 
Assumint que està esglaiat, tres dels millors amics d'Harry -i fins i tot Ethne, la seva promesa- li envien 
una ploma blanca, un símbol de covardia, ja que ningú pot entendre la reacció d'Harry. Turmentat, aïllat i 
sol a Londres, Harry s'assabenta que el seu millor amic, Jack i el seu antic regiment han sofert un brutal 
atac per part dels rebels. A l'instant, el vincle d'amistat que té amb els seus companys li dóna forces per 
vèncer els seus dubtes i la seva incertesa i emprendre una missió que és més fort que la seva resolució 
contra la guerra, salvar els seus amics a tota costa. Emprenent ell sol el perillós viatge cap al Sudan, inicia 
una aliança amb Abou Fatma, un intel·ligent mercenari. Harry es disfressa d'àrab i travessa les línies 
enemigues per rescatar Jack i i la resta del seu regiment, en un acte de sacrifici i valentia sense 
precedents. 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2002/2002.html (72 de 89)14/06/2005 16:04:46

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/newline/the_two_towers/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.lordoftherings.net/
http://www.elsenordelosanillos.aurum.es/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/newline/the_two_towers/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/paramount/the_four_feathers/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.fourfeathersmovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/paramount/the_four_feathers/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Dragon Hill: La colina del dragón

Gènere: Animació
Director: Ángel Izquierdo

 

Sinopsi: Des de fa centenars d'anys els dracs de la Terra, es van refugiar de la maldat de l'home en un 
món de fantasia on conviuen en harmonia amb sers d'altres èpoques i llocs, més enllà dels confins del 
nostre món protegit per quatre portes i guardat per Ethelbert, un vell drac que guarda l'única clau i el 
secret per accedir a aquest món. Però tot canviarà quan Septimus, un malvat fetiller que també viu en el 
mateix lloc, trobi la forma de sortir del tossal. Només li fan falta dues coses: una mà innocent i un cor pur, 
i ja sap on trobar-los.

Una pandilla de altura 
(Like Mike)

Gènere: Comèdia
Director: John Schultz
Protagonistes: Lil' Bow Wow, Morris Chestnut, Jonathan Lipnicki, Brenda Song, Jesse 
Plemons, Robert Forster, Crispin Glover, Eugene Levy, Anne Meara, Reginald VelJohnson, 
Valarie Pettiford, Julius Charles Ritter, Roger Morrissey.

 

Sinopsi: Calvin Cambridge és un jove de catorze anys que com a tots els de la seva edat, té un somni: ser 
un famós jugador de bàasquet per estar al costat dels grans jugadors que juguen a la NBA. Però en un joc 
dominat per veritables gegants, amb habilitats sorprenents, la grandària limitada de Calvin i la seva poca 
destresa en el joc, fa que el seu somni estigui cada cop més lluny. Però quan Calvin es posa un parell de 
sabates d'esports velles i misterioses, que porten la inscripció de les inicials "MJ", immediatament es 
converteix en l'atracció de la lliga, amb el seu salt de 24 peus d'alçada, realitzant passades fantàstiques 
sense haver de mirar el seu company i, per descomptat, aconseguint posar la pilota a la cisella amb 
facilitat. 

Hospital de los Corazones Rotos 
(Heartbreak Hospital)

Gènere: Comèdia
Director: Ruedi Gerber
Protagonistes: Demian Bichir, Diane Venora, Patricia Clarkson, John Shea, Chelsea 
Altman.

Sinopsi: Quan Neely (Chelsea Altman), actriu de professió, aconsegueix trencar amb el seu company, en 
un d'aquells dies que hagués volgut oblidar, la vida quotidiana es converteix en una bogeria pròpia d'un 
melodrama cinematogràfic. Per acabar-ho d'arrodonir, Lottie (Patricia Clarkson), una incondicional 
admiradora de Neely, l'embolica sense adonar-se en una estrafolària trama d'assassinats, aconseguint que 
Neely confongui la realitat amb la ficció.
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Tortilla Soup

Gènere: Comèdia
Director: María Ripoll
Protagonistes: Jacqueline Obradors, Héctor Elizondo, Elizabeth Peña, Tamara Mello, 
Nikolai Kinski, Paul Rodríguez, Raquel Welch, Constance Marie, Joel Joan.

 

Sinopsi: Martin (Hertor Helizondo) és un pare de família, un xef que viu amb les seves tres filles, Carmen, 
Maribel i Leticia. Cada una és diferent i aprofiten el sopar del diumenge (el sopar és sagrat i és 
imperdonable faltar-hi) per anunciar les seves decisions, algunes d'elles grans preocupacions per a son 
pare. Leticia és la més petita i té el complex que ningú no l'escolta mai, està a punt de començar la 
Universitat i es plantejarà una nova vida en conèixer al seu nuvi brasiler. Maribel d'altra banda li dóna 
menys disgustos a Martin però sí a les seves germanes, que consideren que ha de canviar moltes coses en 
la seva vida, que ara ha consagrat al Senyor. Potser amb la filla amb qui més discuteix Martin és amb 
Carmen, la que més s'assembla a ell i ha heretat el seu bon gust per a la cuina. A aquesta família s'uneix 
l'exuberant Hortensia, obsessionada per atrapar Martin, i la seva filla Violant, en qui aquest interessant 
vidu s'hi ha fixat. 

El Refugio del mal

Gènere: Thriller
Director: Félix Cábez
Protagonistes: Daniel Freire, Nur Al Levi, Lucía Jiménez, Juan Fernández, Rosana Pastor, 
Miguel Palenzuela, Txema Blasco, Jack Taylor, Joan Vallés, José Antonio Izaguirre.

Sinopsi: Martín (Daniel Fregiré) és un jove que viatja amb moto a través del país fent un estrany joc amb 
el seu germà; aquest viatja per davant amb la seva núvia i li dóna pistes sobre el següent destí. Quan 
Martín descobreix on s'allotja el seu germà es troben allà. Arriba el moment d'anar a un misteriós hotel 
perdut a la muntanya. Quan Martín hi arriba, descobreix que el seu germà encara no ha arribat. Mentre 
arriba, la seva atenció se centra en Simona, la mestressa de l'hotel, una atractiva dona de més de 
quaranta anys, que troba en Martín l'evasió a la seva solitària existència en aquest desolat lloc. A poc a 
poc, Martín comença a trobar indicis que el seu germà ha estat allà, però tothom nega haver-lo vist. La 
situació es fa més tensa quan arriba Eloísa, la jove filla de Simona que de seguida comença a rivalitzar 
amb sa mare en la conquesta de Martín. El jove es veu atrapat entre el desig i la por, atret per la 
sensualitat de les dones, però sospitant que poden estar implicades en la inexplicable desaparició del seu 
germà.

Mi padre 
(Mon Pere)

Gènere: Drama
Director: José Giovanni
Protagonistes: Bertrand Tavernier, José Giovanni.

 

Sinopsi: Joe és el patriarca d'una família que viu al Paris de la postguerra. És un jugador de pòker, 
mentre que el fill gran s'ha escapat de la presó, i el mitjà és a la presó esperant ser executat per ser 
còmplice d'un assassinat comès pel seu oncle. Ha començat una lluita contra rellotge per salvar la vida del 
fill, ja que s'estan esgotant els recursos per ajornar l'execució. Només el coratge del pare podrà salvar-lo 
d'una mort segura. Aquest jugador, irresponsable de naixement, es llança desesperadament a la recerca 
de proves que l'ajudaran a salvar el seu fill.
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Una relación inesperada 
(... und ist erst der Anfang)

Gènere: Comèdia
Director: Pierre Franckh
Protagonistes: Julia Richter (Anna), Rene Hofschneider (Michael), Dieter Landuris (nuvi 
d'Anna), Clelia Sarto, Martin Armknecht, Chris Hohenester, Heinrich Schafmeister, 
Konstantin Moser. 

Sinopsi: Anna és una atractiva dona que té moltes ganes de viure. Està una mica cansada del seu nuvi 
Thorsten, molt més preocupat per la seva carrera que no pas per ella. Un dia, després d'una baralla amb 
Thorsten, Anna coneix per telèfon Michael, un actor de teatre. Després de parlar tota la nit amb ell, tots 
dos acaben enamorats l'un de l'altre. Tanmateix, per un descuit perden tot tipus de contacte. Comença 
una recerca desperada per retrobar-se.

Promises

Gènere: Documental
Director: Justine Shapiro, B.Z. Goldberg , Carlos Bolado
Protagonistes: Ilan Buchbinder, Yoram Millo.

 

Sinopsi: "Promises" és un documental en què els protagonistes són set nois israelians i palestins d'entre 
nou i dotze anys. Tots ells tenen ideologies i procedències molt diferents. Yarko i Daniel són dos bessons 
israelians interessats en els esports, Shlomo és un xiquet jueu ultraortodox que estudia la Torà dotze 
hores al dia, i Moishe és un colon israelià d'extrema dreta per qui el conflicte es resumeix en "Déu va 
donar a Abraham la terra, però els àrabs van arribar i es van apoderar d'ella". Els nois palestins també són 
molt diferents entre ells, ja que mentre Sanabel és una refugiada palestina pertanyent a una família 
d'àrabs moderns, Mahmoud, darrera el seu pèl ros i ulls verds, és un acèrrim defensor d'Hamas i va a un 
col·legi on li ensenyen l'Alcorà com a un manifest de la causa palestina.

La fiebre del loco

Gènere: Comèdia
Director: Andrés Wood
Protagonistes: Emilio Bardi, Luis Margani, Luis Dubó.

 

Sinopsi: Un poble de pescadors de l'extrem sud de Xile, on traficants, comerciants submaristes i 
prostitutes embogeixen durant els dies en què el govern alça la veda del mol·lusc. Canuto és un 
submarinista vell i de mala reputació torna, després de set anys, a Port Gala per comprar tota la producció 
de mol·luscs i reconquistar antics amors. Al Costat d'ell, al poble apareix un grup de prostitutes que 
alegraran la vida dels homes de mar.
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Bienvenido Mr. Marshall

Gènere: Comèdia
Director: Luis García Berlanga
Protagonistes: Lolita Sevilla (Carmen Vargas), Manolo Morán (Manolo), José Isbert (Don 
Pablo, el alcalde), Alberto Romea (Don Luis, el caballero), Elvira Quintillá (Señorita Eloísa, 
la maestra), Luis Pérez de León (Don Cosme, el cura), etc.

Sinopsi: Villar Del Río està a punt de viure un esdeveniment únic en la seva història. Villar és un petit 
poblet castellà que subsisteix com pot, encara que enguany no han anat bé les collites. Els agradaria que 
el ferrocarril passés pels seus territoris, aquest és potser el seu màxim desig de moment. Tots ells viuen 
en harmonia, complint els seus deures com a respectables ciutadans sota la tutel·la del senyor alcalde, D. 
Pablo (Pepe Isbert). Villar del Río té un metge, un farmacèutic, un pregoner que fa de missatger i compleix 
amb molts encàrrecs, la professora Eloísa (Elvira Quintillá), D. Cosme, el capellà (Luis Pérez de Lleó), o el 
barber a qui només li agrada parlar de futbol. Els grans esdeveniments es viuen sempre a la plaça, on hi 
ha l'Església i l'Ajuntament. També camina prop el bar, que fa de casino, estació d'autobusos, etc. Però 
una cosa més impactant passarà, i és que un representant del governador de la zona els ha comunicat la 
imminent arribada d'uns nord-americans, missatgers del Pla Marshall. I com que es tracta d'uns il·lustres 
visitants que passaran per diversos pobles i ciutats de la zona, cal tenir guarnit Villar del Río també. 
Manolo, que ha estat a Boston, i creu que als americans el que els agrada és Andalusia, es converteix en el 
portaveu de la transformació del poble i vesteix tothom amb els típics vestits andalusos, barret cordovès 
inclòs. Carmen Vargas canta una cançó de benvinguda i a poc a poc els habitants de Villar del Riu 
comencen a tornar-se bojos amb la visita, creient que els americans carregats de dòlars els salvaran de la 
pobresa. Però quan tot està preparat i cadascú somia a la seva manera amb la influència que aquests 
homes exerciran sobre Villar, aquests passen ràpidament sense aturar-se ni un minut. Fi als somnis, 
tornada a la realitat.

Santa Claus 2

Gènere: Comèdia
Director: Michael Lembeck
Protagonistes: Tim Allen, Spencer Breslin, Liliana Mumy, Elizabeth Mitchell, Wendy 
Crewson, Judge Reinhold. 

 

Sinopsi: Els últims vuit anys, el senyor Scott Calvin (Tim Allen) ha estat un Pare Noel exemplar. Una vida 
secreta que porta molt bé ja que els seus elfs ajudants el consideren el millor i poques persones sospiten 
d'aquesta doble identitat. Però aquest Nadal les coses se li estan complicant. D'una banda, perd pes 
misteriosament i a més s'assabenta que el seu fill apareix enguany en la llista de "nois entremaliats". 
Potser el seu pes tingui alguna cosa a veure amb el comportament del seu fill. Però això no és res per a 
Scott quan s'assabenta que ha de trobar una esposa, però no una qualsevol, sinó la perfecta senyora 
Claus. I per acabar-ho de rematar, en el seu contracte sinó es casa a la Nit de Nadal deixarà de ser Pare 
Noel per sempre. Entre els petits problemes amb el fill i la recerca de la dona, Scott decideix tornar a casa 
i deixar un suplent al comandament. Però quan el suplent arriba al Pol Nord comencen de nou els 
problemes: el substitut introdueix estranys canvis en les definicions de "nois bons" i "nois entremaliats", i 
el veritable Pare Noel, que per cert, comença a estar molt estressat amb tot això, ha de tornar per salvar 
el Nadal.
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El pianista 
(The Pianist)

Gènere: Drama
Director: Roman Polanski
Protagonistes: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Ed Stoppard, Frank 
Finlay, Julia Rayner (I), Jessica Kate Meyer, Nina Franoszek, Maureen Lipman, Valentine 
Pelka, Ruth Platt, Ronan Vibert.

 

Sinopsi: Varsòvia, 1939. El pianista polonès d'origen jueu Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) interpreta 
un tema de Chopin a la ràdio nacional de Polònia mentre l'aviació alemanya bombardeja la capital. El 
règim nazi ha envaït el país, i porta a terme una política represiva contra els jueus. Així Szpilman i tota la 
seua família -els seus pares, el seu germà i les seves dues germanes- es veuen obligats a deixar la seva 
casa i tot el que els pertany per traslladar-se amb milers de persones d'origen jueu al guetto de Varsòvia. 
Mentre Wladyslaw treballa com a pianista en un restaurant propietat d'un jueu que col·labora amb els 
nazis, el seu germà Henryk (Ed Stoppard) prefereix lluitar contra els nazis. Però tres anys més tard, els 
habitants del guetto són traslladats en trens cap a camps de concentració. Tots menys Wladyslaw, qui amb 
l'ajuda d'un col·laboracionista és apartat de la seva família i d'una mort gairebé segura. Així comença 
l'odissea de Szpilman per tot Varsòvia: primer treballant com a obrer, i després allotjant-se en pisos 
gràcies a l'ajuda de diversos polonesos. Sense menjar i en silenci, veu com la ciutat va transformat-se. 
Fins que al final s'atura a una casa mig ensorrada on troba un piano. Allà un oficial nazi (Thomas 
Kretschmann) el descobreix, però en sentir la música que toca, queda tan meravellat que decideix 
perdonar-li la vida.

Last Orders

Gènere: Drama
Director: Fred Schepisi
Protagonistes: Michael Caine (Jack), Tom Courtenay (Vic), David Hemmings (Lenny), 
Bob Hoskins (Ray), Helen Mirren (Amy), Ray Winstone (Vince), JJ Feild (jove Jack), 
Cameron Fitch (jove Vic), Nolan Hemmings (jove Lenny), Anatol Yusef (jove Ray), Kelly 
Reilly (jove Amy), Stephen McCole (jove Vince), George Innes (Bernie).

 

Sinopsi: Tres vells amics es dirigeixen al seu bar preferit, anomenat the coach and horses, però en 
aquesta ocasió semblen tan desencantats, com tristos. I és que Ray (Bob Hoskins), Vic (Tom Courtenay) i 
Lenny (David Hemmings) s'han reunit per a complir l'últim desig del seu gran amic Jack (Michael Caine). 
Aquest desig no és un altre que viatjar a Margate, la població costera favorita de Jack perquè llancin les 
seves cendres al moll. Vince (Ray Winstone), el fill de Jack, un venedor de cotxes de segona mà ha 
acceptat portar-los a Margate amb el seu luxós Mercedes blau. L'única que no hi viatja és la dona de Jack, 
Amy (Hellen Mirren), ja que ha d'anar a visitar la seva filla June, una noia disminuïda psíquica. Ha arribat 
el moment de rememorar el passat, i treure a la llum secrets que fins llavors romanien amagats: la guerra, 
els fills, els embolics amorosos, els bons i els mals temps. El viatge es converteix en una llarga ronda de 
bars, borratxeres i baralles i els quatre amics, descobreixen que són els amics els qui et trenquen el cor i 
són els amics també els qui te'l tornen a recompondre. 

El Esmoquin 
(The Tuxedo)

Gènere: Acció, comèdia
Director: Kevin Donovan
Protagonistes: Jackie Chan (Jimmy Tong), Jennifer Love Hewitt (Del Blaine), Ritchie 
Coster (Diedrich Banning), Jason Isaacs (Clark Devlin),Debi Mazar (Steena), Peter 
Stormare (Dr Simms), Mia Cottet (Cheryl), James Brown (ell mateix). 

 

Sinopsi: Jimmy Tong (Jackie Chan) és un taxista a qui contracta de xofer un ric industrial que en realitat 
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és agent secret de la CSA. Quan aquest queda fora de circulació per un aparatós accident, i abans de 
perdre la consciència li dóna certes pistes a Jimmy perquè l'ajudi a agafar el responsable de tot l'enrenou. 
Jimmy no entén res però a poc a poc descobreix els tipus de feina que tenia el seu antic cap. També entén 
perquè no li deixava tocar un esmòquing que Clark li demostrava molt d'estimació: el vestit és 
extraordinari perquè li confereix poders d'un súper agent. Així és com decideix fer-se passar per Clark per 
servir-li d'ajuda, al mateix temps que una agent inexperta, l'agent Del Blaine (Jennifer Love Hewitt), que 
treballa per a la mateixa companyia, la CSA, es posa en contacte amb ell. Junts hauran de desemmascarar 
al dolent de la pel·lícula encara que Jimmy Tong encara no controla les normes del perillós món de 
l'espionatge.

Al límite de la verdad 
(Changing Lanes)

Gènere: Thriller
Director: Roger Michell
Protagonistes: Ben Affleck (Gavin Banek), Samuel L Jackson (Doyle Gibson), Toni 
Collette (Michelle), William Hurt (The Sponsor), Bradley Cooper (Gordon Pinella), Ileen 
Getz (Ellen), Richard Jenkins (Walter Arnell), Kim Staunton (Valerie Gipson).

 

Sinopsi: En circumstàncies normals, un embús en hora punta a Nova York no provocaria una reacció en 
cadena capaç de destrossar la vida de les persones. No obstant això, en aquest dia en concret, un petit xoc 
convertirà dos homes en enemics declarats. Potser sigui diferent el mètode que cadascú utilitza per 
destrossar l'altre però comparteixen el mateix objectiu, és a dir, fer tot el que es pugui per arruïnar la vida 
del contrari a fi de recuperar quelcom que han perdut. Gavin Banek és un advocat d'alta volada que 
intenta obrir-se camí entre els cotxes per tal de no arribar tard a un judici. Al carril del costat es troba 
Doyle Gipson, pare de dos petits, que també es dirigeix al tribunal on un jutge amb una llarga llista de 
casos i poc de temps que perdre decidirà si Doyle té dret a veure els seus fills. Aparentment Banek i 
Gipson són homes molt diferents: l'un lluita per arribar al cim en el seu treball i l'altre lluita 
desesperadament per sortir del forat en què es troba. Però un accident sense importància portarà a 
aquests dos estranys a la vora de l'autodestrucció i demostrarà que la ira ens converteix a tots en iguals.

Barco fantasma 
(Ghost Ship) 

Gènere: Terror
Director: Steve Beck
Protagonistes: Gabriel Byrne (Capità Sean Murphy), Julianna Margulies (Maureen Epps), 
Ron Eldard (Dodge), Desmond Harrington (Jack Ferriman), Isaiah Washington (Greer). 

 

Sinopsi: Construït al 1954, el majestuós transatlàntic, Antonia Graza, era l'orgull de la naviliera italiana. El 
vaixell, una imatge de moderna i elegant sofisticació, era una autèntica obra d'art. Els serveis que 
proporcionava als seus passatgers asseguraven que gaudissin d'un luxe incomparable durant la seva 
estada a la mar: quan els hostes no estaven descansant en les seves espaioses cabines, podien fer vida 
social en un dels seus elegants salons, gaudir dels esports i relaxar-se a les àmplies cobertes o fer un 
capbussó en la majestuosa piscina. El centre de l'Antonia Graza era el seu luxós i esplèndid saló de ball, en 
el qual les parelles ballaven durant tota la nit als romàntics compassos d'una orquestra en directe. Els xefs 
treballaven dia i nit a la cuina preparant magnífics plats de cuina italiana que es servien en l'elegant 
menjador del vaixell, i els atents membres de la tripulació estaven sempre disponibles, disposats a 
proporcionar als seus hostes qualsevol cosa que desitgessin. Era realment el viatge d'una vida. Però quan 
l'Antonia Graza va salpar cap a Amèrica del Nord a la primavera de 1962, els seus passatgers no eren 
conscients de la terrible desgràcia que aviat els succeiria, segellant els seus destins i assegurant que 
aquest viatge seria l'últim que fessin.
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Texas Rangers

Gènere: Western
Director: Steve Miner
Protagonistes: James Van Der Beek (Lincoln Rogers Dunnison), Rachael Leigh Cook 
(Caroline Dukes), Ashton Kutcher (George Durham), Dylan McDermott (Leander McNelly), 
Usher Raymond (Randolph Douglas Scipio).

 

Sinopsi: A la dècada dels 70 del segle XIX, a la frontera entre Texas i Mèxic on no governava cap llei, va 
nàixer la força de l'ordre més antiga d'Amèrica: els Texas Rangers, que es van convertir en un símbol de 
l'honor i el valor. Era una època en què els bandits mexicans atacaven la frontera, les tribus índies 
lluitaven per les seves terres i els colons arribaven a milers a l'oest empesos per la promesa d'una nova 
vida. El territori al llarg de Riu Gran era un caos, on les bandes assaltaven les granges i els ranxos 
familiars, per refugiar-se després al sud del riu, més enllà de l'abast dels xèrifs locals i de l'exèrcit americà. 
Només els Texas Rangers tenien la possibilitat d'actuar i de fer justícia a la gent. 

El planeta del tesoro 
(Treasure Planet)

Gènere: Aventures, animació
Director: Ron Clements, John Musker
Protagonistes: Austin Majors (veu), David Hyde Pierce (veu), Brian Murray (veu), Martin 
Short (veu), Emma Thompson (veu).

 

Sinopsi: Jim Hawkins, un noi de 15 anys, s'incorpora a la tripulació d'una expedició intergalàctica com a 
grumet d'un fantàstic galió espacial. Protegit per John Silver, el carismàtic cuiner del vaixell (meitat home, 
meitat màquina), Jim demostra la seva vàlua lluitant al costat de la tropa alienígena contra supernoves, 
forats negres i feroces tempestes espacials. Però el destí li depara més perills: el seu apreciat amic Silver 
és en realitat un malvat pirata que està tramant un motí. Jim es converteix en adult en experimentar per 
primera vegada el dolor de la traïció. Però sap trobar al seu interior força suficient per fer front als 
amotinats i descobrir un tresor més espectacular del que mai havia somiat.

La Hermandad 
(The Circle)

Gènere: Thriller
Director: Sidney J. Furie
Protagonistes: Treat Williams (Spencer Runcie), Robin Dunne (Alex Desineau), Gordon 
Currie (Tom Wilkinson), Daniel Enright (Demian Carthy), Giapaolo Venuta (Jetson 
Harlow). 

Sinopsi: En un elitista col·legi privat masculí, l'escola Runice, un grup d'alumnes, coneguts com 'La 
Germandat', dicta les normes a la resta dels estudiants del centre. Davant l'atenta mirada del director de 
l'institució, els membres d'aquesta organització clandestina comencen a aixecar sospites d'haver fet 
trampes als exàmens finals. El director aconsegueix una confessió secreta i tracta d'expulsar tot el grup del 
col·legi. Però, misteriosament, un estudiante, Mark Falkner, ha estat trobat mort al costat del riu, víctima 
d'un aparent suicidi. Jetson, el principal sospitós de la seva mort és un noi extremanadament ambiciós i 
autoritari; nouvingut a l'escola Runice, rebutja les quintades i funda una societat que imposa les seves 
pròpies normes. Aquest nou ordre es coneixerà com La Germandat i estendrà la seva influència per tot el 
col·legi. El difunt Mark i la jove Tess (Malin Akerman) -que podria ser l'amant de Mark- toparan amb els 
interessos de 'La Germandat' i un, almenys, acaba mort. El detectiu Prig arriba al col·legi per a endur-se al 
jove Jetson Taylor a comissaria i fer-li algunes preguntes. El seu amic Alex s'ofereix a acompanyar-lo. 
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Quan arriben a la comissaria, Alex es reuneix amb la psicòloga de la policia, qui està gairebé convençuda 
que Jetson va assassinar Falkner. Però Alex no ho creu així, resulta que la cosa no és tan simple. Alex 
haurà provar al detectiu Prig quelcom que no vol saber ningú.

Lundi matin

Gènere: Comèdia
Director: Otar Iosseliani
Protagonistes: Jacques Bidou (Vincent), Anne Kravz-Tarnavsky (dona de Vincent), Narda 
Blanchet (mare), Radslav Kinski (pare), Dato Tarielachvili (Nicolas).

Sinopsi: Tots els dilluns al matí Vincent (Jacques Bidou) realitza la mateixa monòtona rutina. Hora i mitja 
de viatge a la feina en un transport de no fumadors. De tornada a casa, les obligacions familiars sempre 
interrompen la seva passió per la pintura. Vincent no vol tornar a passar per un altre dilluns al matí. Ja 
està fart de la seva feina, de la seva dona, dels seus fills, de les incomprensibles contradiccions de la vida, 
així com de les inesperades excentricitats del seu poble: el vell Albert recorre el mateix camí cada dia, el 
carter llegeix les cartes de tothom, el capellà no pot apartar la seva vista de les dones del poble, els 
adolescents van i vénen amb bicicleta. Un dia, Vincent decideix veure una mica de món i viatja fins a 
Venècia. Allí podria trobar el que li falta a la vida.

El Hijo 
(Le fils)

Gènere: Comèdia
Director: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Protagonistes: Olivier Gourmet (Olivier), Morgan Marinne (Francis), Isabella Soupart 
(Magali), Rémy Renaud (Philippo), Nassim Hassaïni (Omar), Kevin Leroy (Raoul), Félicien 
Pitsaer (Steve), Annette Closset (directora), Fabian Marnette (Rino), Jimmy Deloof (Dany).

 

Sinopsi: És la història d'Oliver i Francis. Oliver és un monitor de formació professional a un centre de 
reinserció social, i Francis és un alumne rebutjat per Olivier quan acaba d'arribar al centre. En compte de 
col·locar-lo a la fusteria el posen a aprendre a soldar i no s'integra molt bé. Després d'alguns dubtes i vacil.
lacions, Olivier decideix acceptar a les seves classes Francis, no sense abans haver-lo observat en els seus 
desplaçaments. Qui és aquest noi anomenat Francis? Per què Olivier el segueix en secret pels corredors del 
centre de formació, pel carrer, a l'edifici on viu? Què li interessa d'ell? D'on sorgeix aquest interès per ell?.

El efecto Iguazú

Gènere: Documental
Director: Pere Joan Ventura

Sinopsi: Documental de Pere Joan Ventura amb guió de Georgina Cisquella, L'efecte Iguazú està 
protagonitzada per un col·lectiu de treballadors que als 50 anys van ser expulsats en massa del mercat 
laboral. Mil vuit-cents homes orgullosos de pertànyer a una empresa moderna de telecomunicacions, 
SINTEL, ben organitzada i que durant els últims 20 anys s'havia encarregat de renovar les línies 
telefòniques d'Espanya. Amb un altíssim índex d'afiliació sindical, els seus dirigents estaven acostumats a 
la negociació i a la mobilització per acordar puntualment els seus convenis. I de sobte es van trobar al 
carrer. La venda fraudulenta de l'empresa, la falta d'interlocutors i la nul·la resposta del govern, els va 
llançar a una acció sense precedents en ple Passeig de la Castellana a Madrid. De cop i volta van canviar la 
vida, amb les seves famílies i els seus fills, per la convivència més extrema, en tendes de campanya i 
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barraques que s'anaven construint al centre financer de Madrid. Procedents d'Andalusia, Madrid, 
Catalunya, Lleó, etc., tots van haver de canviar la rutina i els costums, per compartir els nous habitatges 
precaris, preparar menjars, rentar plats, jugar al mus, participar a manifestacions, i esperar una resposta 
digna a la seva situació. Durant diversos mesos van poder seguir la vida quotidiana d'aquest col·lectiu que, 
organitzat per comunitats autònomes, va redissenyar un petit mapa d'Espanya a una de les avingudes més 
luxoses de la capital. Allà van demostrar que també es podia viure reciclant les portes, neveres, cuines i 
material d'usar i llançar que altres llançaven als contenidors. Amb la seva resistència a acceptar el destí de 
la desocupació, en una empresa que donava beneficis, els de SINTEL, van acabar convertint-se en un 
referent de l'antiglobalització. Es van negar a acceptar la privatització salvatge i les lleis de l'especulació 
financera, que sempre anteposen els beneficis a les persones. L'efecte Iguazú està nominat als Premis 
Goya en la categoria de Millor Pel·lícula Documental.

El chacotero sentimental

Gènere: Comèdia
Director: Cristián Galaz
Protagonistes: Mía (Tamara Acosta), Tigre (Héctor Aguilar), Rumpi (Roberto Artiagoitía), 
Don Octavio (Patricio Bunster), Marlene (Marcela Espinoza), Pare (Mateo Iribarren).

Sinopsi: Un jove i excèntric locutor de ràdio presenta amb èxit un programa en què els oïdors anònims 
narren les seves històries d'amor, totes elles plenes d'embolics, gelosies, controvèrsies i apassionaments 
sense límits. Una sincera conversa entre el presentador i els seus oïdors introdueix els tres relats que 
configuren aquesta història, diferents els uns dels altres, però semblants per la seva urgència de compartir-
los amb tota l'audiència. Al primer d'ells, un jove estudiant universitari coneix una suggerent veïna de la 
pensió en la qual viu. En el segon relat, una jove estudiant descobrix un secret familiar a través del seu joc 
favorit des que era petita: amagar-se a l'armari per espiar. I el tercer una jove parella que viu en un petit 
apartament no pot fer l'amor, una situació en què es troben moltes més parelles.

Nos hacemos falta

Gènere: Melodrada
Director: Juanjo Gimenéz Peña
Protagonistes: Álex (Pepe Pereza), Pick (Vicente Gil), Marcos (Ghamedi M'Baye), María 
(Inma Ochoa), Paco (Felipe García Vélez), Andrés (Joaquín Gómez), Pilar (Esther 
Moscatelli), Ana (Alicia Yagüe), Emilio (Ramón Sala). 

Sinopsi: Álex (Pepe Peresa) surt de la presó amb un permís de cap de setmana. Pick (Vicente Gil) el va a 
buscar. L'única cosa que desitja álex és veure la seva nòvia, Susi. No obstant això, abans, Álex i el seu 
col·lega hauran d'anar a l'enterrament de sa mare. És en aquestes tristes circumstàncies on el 
protagonista coneix Marcos (Ghamedi M´baye), el seu desconegut germanet. Junts inicien en un atrotinat 
camió de venda ambulant un viatge a la deriva per les carreteres secundàries del Baix Aragó. 

Oscura seducción 
(Birthday girl)

Gènere: Thriller
Director: Jez Butterworth
Protagonistes: Nicole Kidman (Sophia), Ben Chaplin (John), Vincent Cassel (Alexei), 
Mathieu Kassovitz (Yuri), Kate Evans (Clare), Xander Armostrong (Robert Moseley), Sally 
Phillips (Karen), Stephen Mangan (Director del banco), Jo McInnes (Cambrera), Ben Miller 
(Conserge), Jonathan Aris (Inspector O'Fetiger).

 

Sinopsi: John Buckingham (Ben Chaplin), és un solitari i tranquil empleat d'un banc a punt d'experimentar 
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un canvi radical a la seva vida amorosa. Encarrega per Internet una nòvia directament a una web que 
porta el títol “Des de Rússia amb Amor”. La noia que ha encarregat per Internet Nadia (Nicole Kidman), 
misteriosa i fumadora compulsiva també ve amb els seus cosins (Vincent Cassel i Mathieu Kassovitz). 
L'avorrida existència rutinària de John passa a millor vida quan es succeeixen un seguit d'aventures i es 
empès per les circumstàncies a robar al banc que treballa per salvar la vida de Nadia. John s'adona que 
tots els implicats no són el que volen aparentar i amaguen cartes sota la mànega, fins i tot ell.

Transporter

Gènere: Acció
Director: Corey Yuen, Louis Leterriere
Protagonistes: Jason Statham, Shu Qi, Tcheky Karyo, Francois Berleand, Matt Schulze.

 

Sinopsi: Regla número 1: Mai no canviis el tracte. Regla número 2: res de noms; mai no vulguis saber per 
qui treballes. Regla número 3: Mai no miris què és el que portes. L'últim encàrrec de Frank, un antic agent 
de les forces especials, no sembla molt diferent. Aquesta vegada ha estat contractat per un americà 
anomenat "Wall Street" per fer un lliurament. Tot va bé fins que en aturar-se a canviar una roda observa 
que el "paquet" s'està movent. Incomplint la regla número 3, mira dins de la bossa i descobreix que es 
tracta d'una bonica dona emmordassada. La constant observança de Frank de les altres dos regles, les 
quals constituïxen el seu codi bàsic de supervivència, també s'esquerda ràpidament, portant-lo a ell i a la 
seva nova companya a un viatge que tindrà com a resultat sorprenents secrets, fatals complicacions i 
l'últim en allò que Frank esperaria creure: les regles estan fetes per a trencar-les.

La flor del mal 
(White Oleander)

Gènere: Drama
Director: Peter Kosminsky
Protagonistes: Astrid Magnusson (Alison Lohman), 
Starr Robin (Wright Penn), Ingrid Magnusson (Michelle Pfeiffer), 
Claire Richards (Renée Zellweger), Barry (Billy Connolly), Rena Grushenka (Svetlana 
Efremova), Paul Trout (Patrick Fugit), Ray (Cole Hauser), Mark Richards (Noah Wyle). 

 

Sinopsi: Ingrid, la descentrada però atractiva mare d'Astrid, mata el nòvio quan aquest es disposa a 
abandonar-la. Malauradament, la seva única filla, Astrid, està present quan la policia l'arresta. Aquest 
succés marcarà per sempre la vida de totes dues. De sobte, Astrid es troba sola al món. Ingressada en 
diverses cases d'acollida, Astrid ha d'endurir el seu caràcter per lluitar i sobreviure en aquest món. Intenta 
desesperadament crear-se una nova identitat dins d'aquest ambient advers i en constant moviment. 
L'única cosa que no canvia a la vida d'Astrid és la poderosa influència que Ingrid segueix exercint sobre 
ella. Durant el lapsus de tres anys que marca la transició entre noia i adulta, Astrid ha d'aprendre el valor 
de la independència i la determinació, la ràbia i el perdó, l'amor i la supervivència, per alliberar-se del seu 
fosc passat.

El jardín de la alegría 
(Saving Grace)

Gènere: Comèdia
Director: Nigel Cole
Protagonistes: Grace Trevethyn (Brenda Blethyn), Matthew Stewart (Craig Ferguson), 
Dr. Martin Bamford (Martin Clunes), Jacques Chevalier (Tchéky Karyo), China MacFarlane 
(Jamie Foreman), Vince (Bill Bailey), Nicky (Valerie Edmond), Quentin Rhodes (Clive 
Merrison).
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Sinopsi: La idíl·lica vida de Grace Trevethan a la costa de Cornualles s'ha vist crispada. Aclaparada per la 
mort prematura del seu marit, un munt de deutes, una antiga amant d'ell i la perspectiva de perdre la casa 
rural, Grace decideix rendibilitzar la seva perícia per la jardineria. Els grans mals requerixen grans remeis, 
així que, amb una petita ajuda del seu ociós jardiner, Matthew, Grace canvia les seves llorejades orquídies 
per la marihuana. Junts converteixen el seu magnífic hivernacle en allò que s'espera que sigui una mina 
d'or i la seva salvació. Grace abandona la seguretat del seu poblet de Cornualles per dedicar-se a vendre el 
producte als sòrdids baixos fons del londinenc Notting Hill. Comencen a augmentar les pressions sobre el 
seu flamant negoci quan els mafiosos, els creditors i la policia li seguixen les passes.

Malas intenciones 
(Mabudachi) 

Gènere: Drama
Director: Tomoyuki Furuyama
Protagonistes: Yoshiyuki Kozu (padre, Ken Mitsuisho), Yoriko Kozu (mare, Asako 
Yashiro), profesor Kobayashi (Mikio Shimizu), Sadatamo (Yamato Okitsu), Tetsuya 
(Ryosuke Takahashi), Shuji (Yuta Nakajima).

Sinopsi: La província de Nagano està situada a unes tres hores de Tòquio i està rodejada pels Alps 
japonesos. Sadatomo és un estudiant d'un petit poble lluny de la ciutat de Nagano. Els seus pares viuen 
emocionalment molt lluny d'ell, però ell sempre pensa que ja té edat de cuidar de si mateix. El seu estricte 
professor Kobayashi ha penjat un "índex de la humanitat" a la paret de la classe que està dividit en les 
categories de delinqüents, escòria i gent. En cada una d'elles ha inclòs targes amb el nom dels seus 
alumnes. Un dia, Kobayashi descobreix que Samamoto i els seus amics han robat a una botiga per 
diversió. S'informa els pares, i com a càstic, els nois han d'escriure un assaig "autocrític" de 30 pàgines. El 
pare de Sadamoto li pega. Commocionat, escriu un assaig anomenat "Sóc una ceba", en el qual el 
professor detecta un primer signe d'humanitat. Així comença una situació de confusió en què es fa difícil 
distingir les mentires, les veritats, l'autocrítica justificada i les martingales i tractes oportunistes, fins i tot 
per als nois. 

La sonrisa de mi madre 
(Il sorriso di mia madre) 

Gènere: Drama
Director: Marco Bellocchio
Protagonistes: Sergio Castellitto (Ernesto), Maurizio Donadoni (Don Piumini), Piera Degli 
Esposti (Zia Maria), Toni Bertorelli (Conte Bulla), Alberto Mondini (Leonardo), Jacqueline 
Lustig (Irene Picciafuoco), Gianni Schicchi (Filippo Argenti), Chiara Conti (Diana Sereni).

Sinopsi: Ernesto, un pintor amb èxit, divorciat i desconnectat de la família que un dia, a través del 
secretari d'un influent bisbe, rep una curiosa notícia: l'Església està en tràmits per canonitzar sa mare. La 
causa la va començar la seva tia fa tres anys, descobreix amb estupefacció Ernesto, poc després que sa 
mare morís a les mans del seu germà gran, deficient mental. Però per desacords familiars no li havien 
comunicat l'existència del procés. Ara que ho sap, part de la família, especialment els seus germans petits, 
li demanen que col·labori de forma activa en la causa. Però hi ha un greu problema. Ernesto és ateu. 
Enmig de tot aquest enrenou entorn de sa mare, Ernesto, a més, vol aclarir certs punts amb la professora 
de religió del seu fill petit a causa de la confusió amb què arriba a casa. 
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Trece campanadas 

Gènere: Terror
Director: Xavier Villaverde
Protagonistes: Jacobo (Juan Diego Botto), Mateo (Luis Tosar), María (Marta Etura), 
Carmen (Elvira Mínguez), Aura (Rosa Álvarez), Claudia (Laura Mañá).

 

Sinopsi: Jacobo, un jove escultor, torna a la seva ciutat natal després de 20 anys d'absència. La raó de la 
tornada és la delicada salut de sa mare, hospitalitzada en un psiquiàtric. Allí se retroba amb persones 
quasi oblidades, que l'ajudaran a enfrontar-se a uns fets dels quals porta mitja vida fugint. Son pare (Luis 
Tosar), un escultor de prestigi sempre havia somiat col·locar una de les seves obres a la catedral de 
Santiago de Compostel·la. Va morir la nit en què se n'anava de casa amb el seu fill. Llavors la mare li va 
agafar un atac de nervis i va matar son pare. 

Cosa de brujas

Gènere: Comèdia
Director: José Miguel Juárez 
Protagonistes: Miguel (Pepe Sancho), María (Manuela Arcuri), Serafín (Antonio 
Hortelano), Ángel (Alberto San Juan), Rafael (Manuel Manquiña), Remedios (Pilar 
Bardem), David (Jorge Sanz).

 

Sinopsi: És la nit de Sant Joan de 1980, Miguel Gironza prem un detonador a distància i provoca l'explosió 
del cotxe del seu soci i amic Arístegui. Dos estranys avis, Remedios i Nemesi, han estat testimonis de 
l'assassinat. L'endemà, acompanyats d'una noia, apareixen a l'enterrament d'Aristegui i informen un 
sorprès Gironza que a partir d'aquell dia veurà complerts tots els seus somnis. A canvi de què? Ho sabrà 
quan vegi un gat negre amb la lluna plena al front. Vint anys després. Dia anterior a la festivitat de Sant 
Joan, Serafín, un missatger a qui res no sembla somriure a la vida, amb problemes respiratoris i de cor, té 
un accident amb la moto. Enmig del caos, descobreix una cistella a l'interior de la qual hi ha un gatet 
negre amb una taca blanca al front. A la cistelleta hi ha una adreça, que resulta ser la de la casa 
'Remedios y Nemesio'. A partir de la trobada amb el gat i de l'entrega a casa de Remedios, la vida sembla 
canviar per a Serafí, tot allò que desitja es va complint. Fins i tot una bella dona, María, s'ha fixat en ell i li 
ha encarregat el lliurament urgent d'una carta a la mansió del senyor Miguel Gironza. Aquesta carta 
desencadena tota l'acció. El missatger Serafín, per atzar o per bruixeria, es converteix en l'element 
detonant que necessiten Remedios y Nemesis per cobrar l'antic deute amb Gironza.

El gran Gato

Gènere: Documental
Director: Ventura Pons
Protagonistes: Luis Eduardo Aute, Maria del Mar Bonet, Tonino Carotone, Los Chic, 
Benjamín Escoriza, Manel Joseph, Lucrecia, Los Manolos, Martiri, Kiko Veneno.

Sinopsi: Musical documentat que furga en el record que va deixar l'extraordinari compositor, lletrista i 
cantant Javier Patricio "Gato" Pérez assistint al concert de quinze de les seves cançons, interpretades per 
populars veus de la música actual. Memòria i llegat coexistixen a la narració i serveixen per a la 
comprensió de Gato i d'una època: immigració, mestissatge cultural i idiomàtic, Gitanos sedentaris 
creadors de la rumba catalana, ànsies de creació al voltant de Zeleste, esforç i desgast de l'artista anònim; 
tot un testimoni sobre la lluita i les ganes de viure de tota una generació.
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Una casa con vista al mar 

Gènere: Drama
Director: Alberto Arvelo Mendoza
Protagonistes: Tomás (Imanol Arias), Santiago (Leandro Arvelo), Homero (Jesús 
Rondón), Belén (Manuela Aguirre), Maximiliano (Oswaldo Hidalgo), capità (Alfonso 
Urdaneta), Emiliano (Ciro Minelli), Salvador (Marcel Jawrosky), El Fotògrafo (Gabriel 
Arcand), Doña (Ramona Pérez). 

Sinopsi: Els Andes, 1948. Amb la mort de la seva esposa, Tomás Alonso i el seu fill Santiago, han quedat 
sols en una casa en mig de les muntanyes, al costat d'un parell de bous i a un camp de blat. Només certes 
nits, Tomás toca el violí. Buscant una manera d'alleujar el dolor del seu fill Santiago per la pèrdua de sa 
mare, li dóna l'única cosa que queda d'ella: una fotografia presa enfront d'un llunyà mar. L'arribada d'un 
foraster i un incident inesperat, deslliguen dos conseqüències. La primera és l'amor i l'ansietat que el pare 
i el fill s'han anat inventant pel mar, i la segona, la decisió de Tomás: ser un home bo i covard o convertir-
se en un assassí per defensar el seu fill. 

Otra terapia peligrosa. ¡ Recaída total ! 
(Analyze That)

Gènere: Comèdia
Director: Harold Ramis
Protagonistes: Robert De Niro (Paul Vitti), Billy Crystal (Dr. Ben Sobol), Lisa Kudrow 
(Laura MacNamara Sobol), Joe Viterelli (Jelly), Joe D'Onofrio (assessí a sou), Joseph Bono 
(tío que mola), William DeMeo (Al Pacino).

 

Sinopsi: El cap de la màfia Paul Vitti és a punt d'acabar la condemna a Sing Sing i els agents de l'FBI que 
el controlen estan desconcertats. Dia rera dia observen com el personatge de l'hampa més famós de Nova 
York passeja per la seva cel·la sotmès a un estat de letàrgia quasi catatònica, posant-se a cantar de tant 
en tant. Està sofrint una crisi nerviosa a causa de les recents amenaces sobre la seva vida fetes per una 
família rival o potser el seu estrany comportament no és més que una astuta estratagema perquè el 
treguin de la presó abans d'hora. L'FBI no està segur, com tampoc no ho està el seu antic psicoanalista 
Ben Sobel, a qui truquen per consultar-li el cas. L'última vegada que Sobel va trucar Vitti va intentar 
arribar fins a la causa dels seus debilitants atacs d'ansietat, però a penes va aconseguir arribar a la 
superfície. Portarà temps examinar els fantasmes que encara ronden en la ment de Vitti i ajudar-lo a posar-
se pel bon camí. Un temps que Sobel no vol concedir. Però quan a Vitti li concedeixen la llibertat 
condicional sota custòdia de Sobel, es converteix de nou en el seu pacient i, la qual cosa és pitjor, en el 
seu hoste, el refractari psiquiatre s'adona que no pot triar. Per poder tornar la pau a la seva vida ha 
d'ajudar el confós gàngster a posar en ordre la seva ment, trobar una ocupació remunerada i dur una vida 
honrada. La bona notícia és que Vitti finalment sembla sincer pel que fa a seguir el tractament. I Sobel vol 
creure-ho.

Wasabi: El trato sucio de la mafia 
(Wasabi)

Gènere: Thriller
Director: Gérard Krawczyk
Protagonistes: Jean Reno (Hubert Fiorentini), Ryoko Hirosue (Yumi Yoshimido), Michel 
Muller (Momo), Carole Bouquet (Sofia), Ludivic Berthillot (Jean-Baptiste).

 

Sinopsi: Hubert és un inspector de policia amb uns mètodes una mica ortodoxos, però amb un cor tendre, 
a qui obligatòriament li donaran unes vacacions forçades. Dos dies després rep la trucada d'un advocat des 
de Tòquio, que l'informa que la dona de la seva vida, que havia desaparegut feia 20 anys, havia mort. I 
allò que li havia deixat, no era ni diners, ni presents, ni res material; li havia deixat la seva pròpia filla, 
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Yumi, una extravagant adolescent, vivaç, addicta a anar de compres, i amb dos-cents milions de dòlars al 
seu compte corrent. Hubert decideix viatjar a Tòquio, nou anys després de la seva última visita. Hubert es 
troba amb el seu antic company de policia, el babau i lent d'en Momo, a qui va deixar al Japó fa 19 anys. 
Junts descobrixen que Miko ha deixat un munt de negocis sense resoldre. Hubert desembolica la veritat 
sobre la misteriosa mort de Miko i la seva relació amb la màfia japonesa. 

La Señal 
(The Ring)

Gènere: Terror
Director: Gore Verbinski
Protagonistes: Naomi Watts (Rachel Keller), Martin Henderson (Noah), David Dorfman 
(Aidan Keller), Brian Cox (Richard Morgan), Lindsay Frost (Ruth), Amber Tamblyn (Katie), 
Rachael Bella (Becca), Daveigh Chase (Samara Morgan), Shannon Cochran, Sasha 
Barrese (Sarah), Joe Chrest (Doctor Scott).

 

Sinopsi: Rachel Keller (Naomi Watts) és una bonica i tenaç reportera que, en les seves investigacions 
periodístiques, s'assabenta que hi ha una cinta de vídeo que té la particularitat que qui la posseeix mor 
exactament als set dies d'haver-la vist. Enmig de l'escepticisme, Rachel comença a sentir curiositat quan 
quatre adolescents són trobats morts en semblants condicions: després d'haver vist el vídeo i de rebre una 
trucada que els avisava que en una setmana moririen. Quan obté una còpia de la cinta, Rachel junt amb el 
seu fill petit, veuen la gravació. Just en acabar, la reportera rep una fatídica trucada. Ara li queden set dies 
per descobrir el misteri.

Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos 
(The Island of Lost Dreams) 

Gènere: Comèdia
Director: Robert Rodriguez
Protagonistes: Antonio Banderas (Gregorio Cortez), Carla Gugino (Ingrid Cortez), Alexa 
Vega (Carmen Cortez), Daryl Sabara (Juni Cortez), Steve Buscemi (Dr. Romero). 

 

Sinopsi: Quan el món té problemes, ells criden els seus millors agents secrets. Carmen (Alexa Vega) i Juni 
(Daryl Sabara) Cortéz han tornat per a una altra aventura a "Spy Kids 2: The Island Of Lost Dreams" (L'illa 
dels somnis perduts). La nova missió els porta a una illa misteriosa on coneixen un boig i imaginatiu 
científic genètic (Steve Buscemi i les seves criatures imaginàries), mentre lluiten amb les forces dels nois 
espies rivals, Gary (Matt O'Leary) i Gerti (Emily Osment). Els Giggles, mentre s'encaminen directament cap 
a una trampa que ha de posar-los a prova: des dels espies Cortéz, des dels súper espies mare i pare, fins 
als seus avis espies (Ricardo Montalbán, Holland Taylor). Carmen i Juni van a una missió tan gran, que 
hauran de dur tota la família.

Felices dieciséis 
(Sweet Sixteen)

Gènere: Drama
Director: Ken Loach
Protagonistes: Martin Compston (Liam), Ann Marie Fulton (Chantelle), William Ruane 
(Pinball),Michelle Abercromby (Suzanne), Michelle Coulter (Jean), Gary McCormack 
(Stan), Tommy McKee (Avi de Liam).

 

Sinopsi: Liam complirà setze anys en pocs dies. Sa mare, Jean, que és a la presó, sortirà al carrer a 
temps de l'aniversari del fill. Liam vol aprofitar l'ocasió perquè, aquesta vegada, tot vagi bé. Somia amb 
una vida familiar que mai no ha tingut, la qual cosa significa crear un lloc segur per a la mare, la seva 
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germana Chantelle i per a ell mateix, fora de l'abast de ganduls com Stan, un corrupte ex-policia, nóvio de 
Jean, i del seu propi avi, un ésser mesquí amic d'Stan. Però, per això, abans ha d'aconseguir diners, la 
qual cosa és tota una gesta per a un adolescent sense ingressos. Els absurds plans de Liam i els seus 
amics no tarden en ficar-los en tota mena de problemes. No se li ocorre una altra cosa que robar-li a Stan 
un partida d'heroïna que acaba de rebre i talla-la per vendre-la amb el seu amic Pinball a fi d'aconseguir 
diners per comprar una caravana.

Amén 
(Amen)

Gènere: Drama
Director: Costa Gavras
Protagonistes: Ulrich Tukur (Kurt Gerstein), Mathieu Kassovitz (Ricardo Fontana), Ulrich 
Mühe (el doctor), Marcel Iures (el Papa), Ion Caramitru (el conde Fontana).

 

Sinopsi: La pel·lícula narra la història real de Kurt Gerstein (Ulrich Tukur), químic i membre de les SS que 
a la vida real s'encarregava de subministrar el gas Ziklon B als camps de la mort. La pel·lícula mostra dos 
sistemes: la maquinària nazi, i la diplomàcia del Vaticà i els aliats. I al mateix temps també ens mostra 
dos homes que lluiten. Un d'ells era Gerstein, qui denuncia tot allò que està succeint als camps de 
concentració, alertant els Aliats, el Papa, els alemanys i les seves esglésies, jugant-se la vida i la de la 
seva família. L'altre va ser Riccardo (l'actor i director Mathieu Kassovitz), un jove jesuïta que s'oposa a la 
barbàrie i que, encara que no va existir en realitat, representa tots aquells que van lluitar contra la 
barbàrie duta a terme pels nazis, però que van haver de lluitar contra la inoperància del Vaticà que no 
condemnava l'holocaust.

El llanto de la mariposa 
(Der Schrei des Schmetterlings)

Gènere: Drama
Director: Frank Strecker
Protagonistes: Marie Zielcke (Paulina), Marek Harloff (Pablo), Hannelore Elsner 
(Susanne), Dietmar Schöherr (Avi), Tito Larriva (Pare). 

Sinopsi: Paulina, una adolescent de 17 anys, viu amb el seu avi a qui estima moltíssim. És una noia 
moderna entusiasta de la vida i plena de somnis. Forma part d'un grup femení de hip hop. En una de les 
actuacions coneix Pablo, un noi introvertit de 18 anys i s'enamora d'ell. Ell, no obstant això, es comporta 
fredament, es mostra distant i ple de contradiccions. I així continua fins que li explica a Paulina els motius 
que li han dut a ser així. Però hauran de conéixer-se millor en una clínica en què aquests dos van a parar 
per motius diferents. Paulina és la persona que l'encoratja a restablir una relació amb el pare, un músic de 
rock. Ella té leucèmia i la seva vida diària està condicionada per la malaltia. Encara així, troba la força per 
lluitar per la vida i per l'amor. El seu avi l'ajuda i Pau està allà quan el necessita. El final marca el 
començament d'un amor entre dos persones.

No dejaré que me quieras

Gènere: Comèdia
Director: José Luis Acosta
Protagonistes: Pere Ponce (Javier), Viviana Saccone (María), 
Alberto San Juan (Enrique), Ana Risueño (Elisa), Martxelo Rubio (Valerio). 

Sinopsi: Javier (Pere Ponce) és un bergant materialista que, per damunt de tot i de tothom, ha 
d'aconseguir els seus objectius per sortir-se'n dels problemes que l'afligeixen, i Enrique (Alberto Sant Joan) 
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és un músic en crisi, que representa el costat càndid, honest. Els dos homes, amb greus problemes de 
parella, coincideixen el dia de la Nit de Nadal en un restaurant xinès, on pacten un pla, un per venjar-se de 
la seva nóvia, que l'ha deixat, i l'altre per recuperar uns diamants que estan en poder de la seva exdona. 
Segons el pla, Enrique intentarà seduir María (Viviana Saccone), exdona de Javier, a fi d'esbrinar on 
amaga els diamants. Al mateix temps, Javier seduirà Elisa (Ana Rialler), exnóvia d'Enrique, amb el 
propòsit de venjar-se en nom del seu "amic". La complicitat dels dos homes es va desintegrant segons 
avança la trama, plena de sorpreses, mentires, passió i nous complicats personatges a qui ningú ha 
invitat. Si a això afegim una filla molt espavilada, una advocada enamorada dels diners, un lladre de joies i 
el millor amic roba nóvies, tenim un còctel explosiu que farà que els plans no surtin com s'havien planejat.

Al sur de Granada

Gènere: Comèdia Dramàtica
Director: Fernando Colomo
Protagonistes: Matthew Goode (Gerald Brenan), Verónica Sánchez (Juliana), Guillermo 
Toledo (Paco), Antonio Resines (Don Virgilio), Ángela Molina (Doña Felicidad), Bebe 
Rebolledo (Ángeles), James Fleet (Lytton Strachey), Laurence Fox (Ralph Partridge), 
Sandra Wahlbeck (Gamel Woolsey), Sauce Ena (Frances).

 

Sinopsi: Gerald Brenan, un jove idealista anglès de noble família, arriba als anys vint a un petit poble de 
l'Alpujarra granadina. Allà lloga la casa del cacic i contracta María, l'amant i criada d'aquest. Gerald ha 
vingut a Espanya per complir el seu somni de ser escriptor. Coincidint amb la visita dels seus amics 
anglesos, coneix Juliana, una atractiva i sensual noia que el fascina immediatament. Amb l'ajuda de Paco, 
el seu amic i camarada a la població, prepara un pla per aconseguir-la. Però no és una tasca fàcil; Juliana 
és verge i Gerald ha de deprendre dels estranys costums del poble. Per a més complicacions Senyora 
Clara, la seva propietària, li fa una insòlita proposta: si es casa amb Ángeles, la filla il·legítima que el seu 
difunt marit va tenir amb María, la criada, li donarà la casa i terres i l'anomenarà el seu hereu. Però Gerald 
ha descobert amb Juliana la plenitud de l'amor físic, que la seva educació victoriana mai no li va permetre 
ni imaginar.

La ciudad de los fantasmas 
(City of Ghosts)

Gènere: Thriller
Director: Matt Dillon
Protagonistes: Matt Dillon (Jimmy), Leo Fitzpatrick (Simon), James Caan (Marvin), 
Natascha McElhone (Sophie), Gerard Depardieu (Emile), Stellan Skarsgard (Kaspar), Rose 
Byrne (Sabrina), Shawn Andrews (Robbie).

Sinopsi: Un fort huracà assota els Estats Units, Jimmy queda com l'únic responsable d'una estafa d'una 
companyia d'assegurances. El seu company Marvin ha desaparegut. Jimmy decideix fer un viatge per 
Orient Mitjà per trobar Marvin. Pel camí toparà amb l'arqueòloga Sophie, de qui s'enamorarà. Finalment, 
Jimmy arriba a Cambotja on troba el seu excompany. Ara, Marvin es troba involucrat en una nova estafa. 
Les seves víctimes són uns militars molt perillosos. Jimmy passarà per moltes desventures, encara que li 
serviran per conèixer-se més a ell mateix. 

Más de mil cámaras velan por tu seguridad 

Gènere: Intriga
Director: David Alonso
Protagonistes: Antonio Hortelano (Toni), Laura Manzanedo (Susana), Lorenzo 
Armenteros (Roberto), Fernando Andina (Alex), Eva Marciel (Patricia), Monica Estarreado 
(Andrea), Aurora Carbonell (Lorena).
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Sinopsi: Un sèrie de successos, d'aparença quotidians, involucraran un grup de jóves universitaris en una 
inquietant trama de suspens. Una ruptura amorosa, una estranya web anomenada www.kellerteve.net, 
una inquietant telefonada que cita els protagonistes en un zoològic desert a la meitat de la nit i el robatori 
d'una moto que els obligarà a sofrir una perillosa persecució pel Metro, resulta ser només l'inici d'aquesta 
història.

Amores rojos 
(Hong se lian ren)

Gènere: Drama
Director: Daying Ye
Protagonistes: Todd Babcock (Dr. Robert Payne), Leslie Cheung (Jin), Robert Machray 
(Col. Clark), Mei Ting (Quiqui), Tao Zeru (Hao Ming). 

Sinopsi: La pel·lícula narra les aventures i desgràcies del metge Robert Payne (Todd Babcock) a Shanghai, 
fa 50 anys. Payne s'enamora de la bella Qiuqiu (Mei Ting) a primera vista, pero no ella no el correspon, ja 
que és l'amant de l'heroi revolucionari Jin (Leslie Cheung), líder del partit comunista que era il·legal en 
aquells temps. Jin està malalt per antigues ferides de guerra al cap i es converteix en pacient de Payne. 
Mentre Hao Ming, el cap temible de Guomingdang, la policia secreta, descobreix durant les investigacions 
per atrapar Jin que Qiuqiu és la seva filla, perduda fa temps. Durant una reunió entre tots dos, Qiuqiu li 
tira un tret. És arrestada i admet ser culpable.
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