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Cartellera de 2003

La vida de nadie

Gènere: Drama
Director: Eduard Cortés
Protagonistes: Jose Coronado (Emilio Barrero), Adriana Ozores (Agata), Marta Etura, 
Roberto Álvarez, Adrián Portugal. 

  

Sinopsi: Emilio Barrero és, en aparença, un home d'èxit. Economista del Banc d'Espanya, com li agrada 
dir a son pare, té una dona model, un bonic xalet als afores i un fill que l'admira i li té com a model a 
imitar. Està a punt de fer els 40 anys i Agata, la seva esposa, li està preparant una sorpresa, però la 
sorpresa se la portaran els altres, perquè la vida d'Emilio Barrero està basada en l'aparença, en la mentira. 
Quan Rosana, una encantadora estudiant, apareix al seu món, el precari equilibri en què es manté la seva 
existència, s'enfonsai tot es precipita en un inesperat desenllaç. "La vida de nadie" és la història de molts 
que van acabar sent víctimes d'un monstre que ells mateixos van crear partint d'un petit engany. 

Solaris

Gènere: Ciència ficció
Director: Steven Soderbergh
Protagonistes: George Clooney (Chris Kelvin), Natascha McElhone (Rheya Kelvin), 
Jeremy Davies (Snow), Viola Davis (I) (Helen Gordon), Ulrich Tukur (Gibarian), John Cho 
(DBA Emissary 2), Morgan Rusler (DBA Emissary 1).

 

Sinopsi: Som al futur. Chris Kelvin (George Clooney) és un psiquiatra que va perdre l'esposa Rheya 
(Natascha McElhone) i encara no ho ha superat. Mentre intenta continuar amb la seva vida amb les 
sessions de teràpia dels seus pacients i la seva solitària existència al seu habitatge. Una nit rep la visita 
d'uns homes que li mostren una cinta amb un missatge de Gibarian (Ulrich Tukur), un bon amic seu que 
comanda l'estació espaial Prometeus, que orbita al voltant del planeta Solaris, un món oceànic quasi 
desconegut per a l'home. En el missatge, Gibarian afirma que estan succeint coses molt estranyes allà, i 
que diversos dels membres de la missió han mort en estranyes circumstàncies. Per això li demana que 
viatgi fins a l'estació per intentar convèncer els tripulants d'abandonar el lloc i tornar a la Terra. Quan 
arriba a Prometeus, descobreix que només hi ha dos supervivents: el científic Snow (Jeremy Davies) i la 
metgessa Gordon (Viola Davis). Snow li comunica que Gibarian s'ha suicidat, encara que ningú no coneix 
els motius reals. Però la primera nit Kelvin descobreix el que succeeix a l'estació: després de somiar amb 
l'esposa morta, es desperta, i es troba amb la seva dona al costat. I encara que al principi es mostra 
escèptic, a poc a poc, i per a ell aquesta il·lusió es va convertint en una realitat.

A propósito de Schmidt 
(About Schmidt)

Gènere: Drama
Director: Alexander Payne
Protagonistes: Helen Schmidt (June Squibb), Roberta Hertzel (Kathy Bates), Larry 
(Howard Hesseman), Christina Belford (Christine Belford), Ray (Len Cariou), Dave 
Godberson (James Crawley), Saundra (Cheryl Hamada), Warren Schmidt (Jack 
Nicholson), Jeannie (Hope Davis), Randall Hertzel (Dermot Mulroney).

 

Sinopsi: Warren Schmidt (Jack Nicholson) es troba en diverses cruïlles alhora. S'ha jubilat després de 
treballar durant tota la vida a l'empresa d'assegurances "Woodmen of the World" i ara se sent 
completament perdut. A més, la seva única filla Jeannie (Hope Davis) està a punt de casar-se amb un 
imbècil. I la seva dona Helen, amb qui duia 42 anys casat, ha mort sobtadament. Sense treball, ni dona ni 
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família, Warren intenta descoratjadament donar algun sentit a la seva senzilla vida. Comença un viatge 
d'autodescobriment i explora les seves arrels creuant l'estat de Nebraska en la caravana en què pensava 
recórrer el país en companyia de la dona. El seu destí final és Denver, on espera salvar les diferències que 
el separen de la filla arribant aviat per a ajudar-la amb els preparatius de la boda. Per desgràcia, no 
suporta al futur marit - Randall (Dermot Mulroney) - un venedor de matalassos d'aigua absolutament 
mediocre. I el que és pitjor, a Warren l'horroritza el comportament liberal dels seus futurs consogres 
(Kathy Bats i Howard Hesseman). Ràpidament es convencerà que la seva nova missió a la vida és entorpir 
el matrimoni de la filla. Al llarg del viatge Warren narra les seves aventures i comparteix les seves 
impressions, de forma epistolar, amb un inesperat nou amic i confessor, Ndugu Umbo, un nen orfe de sis 
anys, de Tanzània, a qui Warren apadrina per $22 al mes a través d'una organització que s'anuncia a la 
tele. En aquestes llargues cartes plenes d'una vida de coses no expressades, Warren comença, potser per 
primera vegada, a conéixer-se a si mateix i la vida que ha dut fins ara.

Barridos por la marea 
(Swept Away)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Guy Ritchie
Protagonistes: Debi (Elizabeth Banks), Todd (Michael Beattie),
home ric (Lorenzo Ciompi), Giuseppe (Adriano Giannini), dependenta (Shavawn Marie 
Gordon), Tony (Bruce Greenwood), dona rica (Beatrice Luzzi), Asistent de Tony (Francis 
Pardeilhan), Michael (David Thornton), Marina (Jeanne Tripplehorn), Amber (Madonna).

 

Sinopsi: Amber (Madonna) és una dona atractiva de 40 anys, rica, extravagant i arrogant. És egòlatra, 
superficial i infantil, imposa els seus desitjos a tothom, envoltada per una aura de còlera reprimida, 
sarcàstica insatisfacció i secreta enyorança. Res no li fa feliç, fins i tot ni el seu ric i passiu marit Tony 
(Bruce Greenwood), farmacèutic de professió. Com que sap que la seva dona està avorrida de les habituals 
vacances exòtiques, Tony li fa una sorpresa a Amber enduent-se a ella i a altres dos parelles, Marina 
(Jeanne Tripplehorn) i Michael (David Thornton), Todd (Michael Beattie) i Debi (Elizabeth Banks) a un 
creuer privat que va de Grècia a Itàlia. Però com sempre, Amber rebutja els esforços del seu marit per 
complaure-la. Queixant-se de tot, des de la mida del jet privat fins els seus acompanyants, Amber perd els 
papers quan veu que l'impecable iot que estava esperant, en realitat és un vaixell grec de pescadors 
transformat, i amb una pudent tripulació, i el pitjor de tot, no té gimnàs. Obligada a unes vacacions sense 
cap tipus de comoditats, de jugar a les cartes i relaxar-se, Amber troba un blanc per descarregar l'ira, el 
primer oficial del vaixell, Giuseppe (Adriano Giannini), un jove i atlètic pescador amb un intel·ligent sentit 
de l'humor i una ira reprimida, odia els seus clients americans i tot el que aquests representen, 
especialment Amber. Amber percep el seu rebuig i comença a enfotre-se'n d'ell contrariant-lo 
contínuament. Desafiada per la negativa de Giuseppe d'acovardir-se davant de la imponent presència 
d'ella, es fica amb ell continuament ridiculitzant-lo davant tota la tripulació i la resta dels passatgers. Com 
que no vol defensar-se per no perdre la feina, Giuseppe està furiós, però també és conscient d'una 
involuntària i incontrolable atracció cap a Amber. Un dia, hores després que els seus acompanyants 
haguessin sortit a explorar unes coves submergides a l'aigua, Amber li exigeix a Giuseppe que la porti amb 
ells, malgrat les advertències sobre l'hora i el clima variable. En poc temps, el motor del vaixell s'atura i 
sense poder fer-hi res se'n va a la deriva a mesura que s'apropa la nit i les queixes malicioses d'Amber 
arriben a ser inaguantables. Dos dies a alta mar acaben naufragant a una illa deserta. De sobte, les 
normes han canviat. Amber ara depèn totalment de Giuseppe, i aquest se n'aprofita de la situació prenent 
represàlies contra ella. El resultat és un apassionat i divertit canvi de papers, amb un sorprenent final que 
ni Amber ni Giuseppe s'imaginen. 

Dark Water

Gènere: Terror
Director: Hideo Nakata
Protagonistes: Matsubara, Yoshimi (Hitomi Kuroki), Ikuko Matsubara (5 anys) (Rio 
Kanno), Kunio Hamada (Fumiyo Kohinata), Ikuko Matsubara (adolescent) (Asami 
Mizukawa), Kishida (advocat) (Shigemitsu Ogi), Ohta (Yu Tokui), Kamiya (Isao Yatsu).
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Sinopsi: Yoshimi Matsubara, una dona tot just divorciada, lluita per obtenir la custòdia legal de la filla de 
cinc anys mentre les dues viuen a un edifici d'apartaments fosc, trist i florit. Malgrat sentir-se insegura 
sobre el futur de la filla, per acabar-ho d'arrodonir, Yoshimi es veu perseguida per una aigua bruta, que 
sembla tenir vida i que goteja des del sostre i per les parets, i per les desconcertants aparicions d'una 
petita bossa de mà vermella que havia pertangut a una noia que havia desaparegut misteriosament dos 
anys abans. Encara que lluita desesperadament per trobar en el seu interior forces pensant en Ikuko, el 
seu terror va augmentant a mesura que s'acosta al descobriment de la connexió entre tots aquests 
successos; i no està gens preparada per a la veritat que li depararà el futur.

Frida

Gènere: Drama
Director: Julie Taymor
Protagonistes: Frida Kahlo (Salma Hayek), Diego Rivera (Alfred Molina), Leon Trotsky 
(Geoffrey Rush), Nelson Rockefeller (Edward Norton), David Siqueiros (Antonio 
Banderas), Cristina Kahlo (Mia Maestro), Tina Modotti (Ashley Judd), Guillermo Kahlo 
(Roger Rees), Lupe Marín (Valeria Golino), Matilde Kahlo (Patricia Reyes Spíndola), 
Alejandro (Diego Luna).

 

Sinopsi: Des de la llarga i complicada relació amb el seu mentor i marit, Diego Rivera, fins al seu 
controvertit i il·lícit afer amb Leon Trotsky, passant per les seves provocatives aventures amoroses amb 
dones, Frida Kahlo va viure una vida atrevida i absoluta com a revolucionària política, artística i sexual. La 
pel·lícula segueix la vida de Frida, centrant-se en la tempestuosa relació que va mantenir durant anys amb 
el també pintor Diego Rivera (Molina), i el lloc que aquests dos van aconseguir en el món de l'art de mitjan 
de segle passat, i que els va permetre tractar amb les persones més influents del moment: David 
Siqueiros (Banderes), el rival artístic de Rivera, Tina Modotti (Judd), una famosa fotògrafa italiana, i 
Nelson Rockefeller (Norton), qui va contractar Rivera perquè pintés un mural al Rockefeller Center, i 
després va voler destruir-lo per aparèixer la figura de Lenin. Altres personatges que també apareixen en la 
pel·lícula són Leon Trotsky (Rush), poc abans de ser assassinat per mandat d'Stalin, el muralista Jean 
Charlot, el pintor Pablo O'Higgins i el compositor Silvestre Revoltes. A més de ser la més important artista 
llatinoamericana del segle XX, Frida va mantenir sempre una aura de misticisme i misteri al voltant de la 
seva figura, potser format pel seu poc convencional natura: bisexual i comunista, va sofrir l'amor d'un 
marit excessivament abusiu, a més de perdre una cama en un accident d'autobús, per a acabar morint als 
47 anys per culpa de les drogues i l'alcohol. 

La Fidelidad 
(La fidélité)

Gènere: Drama
Director: Andrzej Zulawski
Protagonistes: sogra (Magali Noël), Mac Roi (Michel Subor), Diane (Edith Scob), Julien 
Clève (Guy Tréjan), Saint André (Marc François), Julia (Marina Hands), Jean (Manuel 
Lelièvre), Bernard (Aurélien Recoing), Clélia (Sophie Marceau), Clève (Pascal Gréggory), 
Némo (Guillaume Canet).

 

Sinopsi: Clélia, una jove fotògrafa amb talent, és contractada per un magnat de la comunicació sempre 
envoltat d'escàndols, Lucien Macrois, amb la finalitat de millorar la imatge del seu grup empresarial. Viu 
encerclat de personatges amb dubtoses intencions dominada per la seva amant, Diane. En constant 
oposició amb el món en què li ha tocat viure, Clève, un editor de 35 anys, honest i compromès amb la 
qualitat literària, s'enamora de Clélia. Encisada per la ineptitud i la candidesa de Clève, Clélia acceptarà la 
seva proposició de matrimoni. No obstant això, la feina d'ella la duu a trobar-se amb Nemo, un jove que 
viu al marge. És fotògraf especialitzat en reportatges especialment durs i impactants. Compartint el seu 
amor per la imatge, per aquest instant robat al temps, la seva complicitat es transforma en un amor 
passional que només s'expressa per mitjà de la fotografia.
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8 Millas 
(8 Mile)

Gènere: Drama
Director: Curtis Hanson
Protagonistes: Eminem (Jimmy "Rabbit" Smith), Kim Basinger (Stephanie Smith), 
Brittany Murphy (Alex), Mekhi Phifer (Future), Chloe Greenfield (Lily). 

 

Sinopsi: Detroit, 1995. Capital del crim. Un imperi caigut. Els seus millors barris han caigut en 
decadència, els blancs se n'ha anat. La brillant promesa de potència industrial de Detroit s'ha transformat 
en un focus de conflictes econòmics i radicals després que la ciutat sofrís una de les pitjors ratxes de 
disturbis dels carrers de la història d'Amèrica del Nord. Però a Detroit hi ha una llarga tradició de 
creativitat sota pressió, i moltes vegades s'ha manifestat a través de la música. La música de la ciutat ha 
tingut sempre unes arrels obreres i ha expressat sense filtres la veritat sobre les realitats de la vida. I la 
música Hip Hop de Detroit no és cap excepció a aquesta tradició. En els baixos fons de Detroit la 
supervivència és dura i per a molts el Hip Hop serveix de base emocional per continuar endavant. El rap és 
una música improvisada i ràpida, al mateix temps reflexiva i mirall de la realitat; requereix domini del 
llenguatge, control dels matisos, sentit de l'observació i autenticitat emocional. Per a nois com Jimmy 
Smith Jr. (Eminem), el Hip Hop és l'única cosa que els separa del cingle. En absència dels seus pares 
Jimmy i els seus amics formen una família: el carismàtic i segur de si mateix Future (Mekhi Phifer), el 
somiatruites i optimista Sol (Omar Benson Miller), el futur activista DJ Iz (De´Angelo Wilson) i el lent però 
segur Cheddar Bob (Evan Jones). Jimmy i el seus amics (els Three One Third) viuen amb l'esperança 
d'aconseguir el seu gran cop de sort, mentre treballen en ocupacions sense perspectiva turmentats per les 
relacions personals. A la nit, alimenten els seus somnis als clubs de Hip Hop de Detroit, on els millors 
rapers de la ciutat s'enfronten en duels verbals amb rimes ofensives per aconseguir el respecte dels seus 
amics. En el poc poètic món de Three One Third, la rima s'utilitza com a arma letal, les paraules fereixen i 
la victòria és d'aquell que té l'enginy més ràpid.

El mundo de Marty 
(Le Monde de Marty)

Gènere: Drama
Director: Denis Bardiau
Protagonistes: Michel Serrault (Antoine Berrant), Jonathan Demurger (Marty), Annick 
Alane (Suzanne Berrant), Florence Hebbelynck (Myriam), Camille Japy (Claire, mare de 
Marty). 

Sinopsi: Martin Sauvier, Marty, és un nen de deu anys ple de vitalitat i energia. Entremaliat, quelcom 
perdulari i esbojarrat com qualsevol nen de la seva edat. La diferència amb qualsevol dels seus amics és 
que Marty té com a lloc de jocs un hospital, Marty té càncer. Un dia, recorrent les diferents estades de 
l'hospital on és internat, descobreix la planta de geriatria i es dedica a fer-los maldats als avis ingressats, 
com robar-los diners o fer-los emprenyar. Però un dia entra a l'habitació d'Antonie Berrant, un pacient que 
sofreix Alzheimer i és paralític i mut. La vida d'Antonie transcorre a la més trista indiferència fins que 
apareix a la seva vida Marty, que veu en l'avi un company de jocs ideal, ja que mai no li planteja 
problemes ni li pot retraure res. A poc a poc sorgeix entre ells una gran amistat que farà canviar les seves 
castigades vides.

La gran aventura de Mortadelo y Filemón

Gènere: Comèdia
Director: Javier Fesser
Protagonistes: Mickey el gigante (Javier Aller), Elton Matraca (Andrés Gasch), Mortadelo 
(Benito Pocino), Filemón (Pepe Viyuela), Fredy Mazas (Dominique Pinon), Tirano (Paco 
Sagarzazu), Madre de Filemón (María Isbert), Súper (Mariano Venancio), Bacterio (Janfri 
Topera), Ofelia (Berta Ojea).
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Sinopsi: El professor Bacterio (Janfri Topera) és l'autèntic cervell de la TIA. Un inventor escèntric que 
dissenya els més estranys artefactes. Però també els més perillosos. I un d'ells, sens dubte el més 
importants dels invents, és el D.D.T (Desmoralitzador de Tropes). Aquest artefacte és capaç de suprimir el 
furor guerrer al més ferotge dels soldats. I després de comprovar l'efectivitat en un grup de legionaris, 
sens dubte els més ferotges de tots, tancats durant un bon nombre de dies en una minúscula càpsula, un 
lladre de nom Nadiusko ho roba i ho ven al dictador sonat de Tirania. Per això la TIA ha de mobilitzar-se, 
però el bonàs del Súper (Marià Venancio) ho té claríssim: si algú NO ha de fer-se càrrec de la missió de 
recuperar el D.D.T., aquests són Mortadelo (Benito Pocino) i Filemón (Pepe Viyuela). Per això el 
Superintendent Vicente recorre al detectiu Freddy Mazas (Dominique Pinon), un perdonavides i fatxenda, 
que parla diversos idiomes, i que a més vesteix boniques camises. Quan el parell de babaus s'assabenten 
que Mazas s'infiltra a Tirania per recuperar l'artefacte i complir la missió, no se'ls acudeix una altra cosa 
que actuar pel seu compte.

Seguridad nacional 
(National Security)

Gènere: Comèdia
Director: Dennis Dugan
Protagonistes: Martin Lawrence (Earl Montgomery), Steve Zahn (Hank), Colm Feore 
(Det. McDuff), Eric Roberts (Nash), Bill Duke (Lt. Washington), Timothy Busfield (Charlie 
Reed), Wayne Morse (II) (Bailiff), Robinne Lee, Troy Gilbert (Cain), Kevin Beard (Police 
cadet-taylor), Brett Cullen (Officer Heston).

 

Sinopsi: Earl Montgomery (Martin Lawrence) és un cadet del Departament de Policia de Los Ángeles que 
podria arribar a ser un gran policia si deixés de fer el número. L'actitud rebel d'Earl el porta a ser expulsat 
de l'acadèmia de policia i es troba acceptant un lloc de treball com a humil guàrdia de seguretat a National 
Security. Després de ser detingut per un nerviós oficial de policia, Hank Rafferty (Steve Zahn), Earl l'acusa 
d'assetjament. Hank és obligat a lliurar la placa, ingressa a la presó i a la fi també acaba treballant per a 
National Security. El comportament hiperactiu d'Earl condueix a una sofisticada operació de contraban 
encapçalada per Nash (Eric Roberts) i a una possible tapadora policial. Ara tots volen veure Earl i Hank 
morts, encara que potser acabin matant-se l'un a l'altre primer.

Amigas a la fuerza 
(The Banger Sisters)

Gènere: Comèdia
Director: Bob Dolman
Protagonistes: Goldie Hawn (Suzette), Susan Sarandon (Lavinia), Geoffrey Rush 
(Harry), Erika Christensen (Hannah), Robin Thomas (Raymond).

 

Sinopsi: A finals dels anys 60 era realment difícil trobar una estrella del rock que no hagués tingut a 
Suzette o a Vinnie als seus braços o enganxada a les seves cames. Les autoproclamades belleses del rock 
& roll van sacsejar els fonaments del panorama musical traient-los els pantalons a moltes de les seves 
estrelles amb fotos incloses dels fets. Però han passat més de dos dècades des que les Germanes 
Menjahomes es van guanyar el seu malnom i, en aquest temps, no han sabut res l'una de l'altra. Vinnie és 
ara Lavinia, una mare pudorosa que viu als afores i és un pilar de la seva comunitat, a la qual és més a 
casa fent una festa al jardí que no pas a un concert de música heavy. Suzette segueix sent igual de 
descarada, i a més porta alguns tatuatges i un pit augmentat. Quan el món de Suzette s'enfonsa, inicia la 
recerca de l'única amiga que podria redimir-la o, almenys, donar-li diners. La nova trobada de les 
germanes suposa la col·lisió de dos mons totalment diferents: una segueix vivint en el passat mentre que 
l'altra tracta de trobar-lo. Totes dues aprendran el que suposa viure a l'actualitat.
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The Good Girl

Gènere: Comèdia
Director: Miguel Arteta
Protagonistes: Gwen Jackson (Deborah Rush), Jack Field (John Carroll Lynch), Phil Last 
(John C. Reilly), Cheryl (Zooey Deschanel), Bubba (Tim Blake Nelson), Sr. Worther (John 
Doe), Sra. Worther (Roxanne Hart), Floberta (Michael Hyatt), Justine Last (Jennifer 
Aniston), Corny (Mike White). 

 

Sinopsi: Justin està disposada a formar una família. Sens dubte el seu marit, Phil, l'estima, però ja fa 
temps que intenten sense èxit tenir un fill. Justine es pregunta si la marihuana que fuma el seu marit amb 
el seu millor amic Bubba podria ser la causa. Un dia a la feina, Justine descobreix una espècie d'ànima 
bessona en un company del treball, Holden, un jove creatiu i apassionat que representa una oportunitat 
per a Justine d'escapar cap a un nou món de despertar emocional i sexual. Però quan l'aventura passa 
ràpidament d'alliberament a obsessió malaltissa, Justine es troba embolicada en una caòtica xarxa de 
xantatge, furt i amor.

Riesgo extremo 
(Extreme Ops)

Gènere: Acció
Director: Christian Duguay
Protagonistes: Ian (Rufus Sewell), Mark (Heino Ferch), Silo (Joe Absolom), Kittie (Jana 
Pallaske), Yana (Liliana Komorowska), Pavle (Klaus Löwitsch), Will (Devon Sawa), Chloe 
(Bridgette Wilson-Sampras), Jeffrey (Rupert Graves). 

 

Sinopsi: Coneguts per donar als seus clients les imatges que necessiten per vendre els seus productes, 
encara que signifiqui baixar en caiac una trencada de 30 metres o penjar-se d'un arnés des d'un 
helicòpter, l'executiu de publicitat Jeffrey (Rupert Graves), el realitzador Ian (Rufus Sewell) i el càmera Will 
(Devon Sawa) accepten rodar el que sembla un anunci impossible per a una nova càmera de vídeo digital. 
La seva missió és filmar tres esquiadors escapant-se d'un allau. Als Alps austríacs es dirigixen la bella 
medallista Chloe (Bridgette Wilson-Sampras), especialista en descens contrarellotge, l'esbojarrada Kittie 
(Janas Pallaske) i l'atrevit Sitja (Joe Absalom), aquests dos experts en el snowboard, i l'equip munta el 
campament a una estació d'esquí sense acabar situada a 4.000 metres a la frontera amb Iugoslàvia. Però 
no estan sols, el serbi Pavle (Klaus Löwitsch), criminal de guerra que recentment va simular la seva pròpia 
mort en un accident d'avió, s'amaga amb la seva nòvia Yana (Liliana Komorowska), el seu fill Slavko 
(David Seller) i una banda de terroristes decidida a portar a terme la seva terrible missió i a assassinar 
qualsevol que es fiqui en els seus plans. Mentre explora el terreny amb Sitja, Will, que sempre porta la 
càmera de vídeo, capta imatges de Pavle i Yana. De sobte, rodar l'anunci es converteix en la menor de les 
preocupacions de l'equip. Ara han de lluitar per sobreviure i evitar el proper atac dels terroristes.

Un hombre sin pasado 
(Mies vailla menneisyyttä)

Gènere: Comèdia
Director: Aki Kaurismäki
Protagonistes: M (Markku Peltola), Irma (Kati Outinen), encarregat botiga (Annikki 
Tähti), Nieminen (Juhani Niemelä), Kaisa (Kaija Pakarinen), Anttila (Sakari Kuosmanen), 
constructor (Esko Nikkari), empleat banca (Outi Mäenpää), inspector policia (Pertti 
Sveholm), dona d'M (Aino Seppo).

  

Sinopsi: Un home, Markku Peltola, que ha viatjat a Hèlsinki buscant feina, és assaltat, colpejat i cau 
desmaiat en uns banys públics, llavors és enviat a l'hospital. Allí l'embenen quasi completament i se'l dóna 
per mort. No obstant això, i contra tot pronòstic s'aixeca i es posa a caminar fins una platja on torna a 
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caure inconscient. Allà és on el troben uns nens que viuen en uns contenidors de càrrega amb els seus 
pares. Quan es recupera, no recorda qui és ni a què es dedicava abans. Freqüentant l'exèrcit de Salvació 
s'enamora d'una missionera, Kati Outinen, i es veu obligat a descobrir valors amb què viurà sense 
avergonyir-se.

Ciudad de dios 
(Cidade de Deus)

Gènere: Drama
Director: Fernando Meirelles, Katia Lund 
Protagonistes: "Zé Pequeño" (Leandro Firmino da Hora), "Bené" (Phelipe Haagensen), 
"Cabeleira" (Jonathan Haagensen), "Dadinho" (Douglas Silva), Berenice (Roberta 
Rodríguez Silvia), Sandro Cenoura (Matheus Nachtergaele), Mané Galinha (Seu Jorge), 
"Buscapé" (Alexandre Rodrigues).

 

Sinopsi: La història es centra en dos nens Buscapé i Dadinho; tenen la mateixa edat i viuen a la zona de 
Cidade de Deus, un suburbi de faveles de Rio de Janeiro. Veiem com creixen a través dels anys 60, 70 i 80.
Finals dels 60: Buscapé té 11 anys i és només un nen més a Cidade de Deus, un suburbi de Riu de Janeiro. 
Tímid i feble, observa els nens durs del seu barri, els seus robatoris, les seves picabaralles, els seus 
enfrontaments diaris amb la policia. Ja sap el que vol ser si aconsegueix sobreviure: fotògraf. Dadinho, un 
nen de la mateixa edat, es trasllada al barri. Somia de ser el criminal més perillós de Rio de Janeiro i 
comença el seu aprenentatge fent encàrrecs per als delinqüents locals. Admira Cabeleira i la seva colla, 
que es dedica a atracar els camions del gas i fan altres petits robatoris armats. Cabeleira dóna a Dadinho 
l'oportunitat de cometre el seu primer assassinat. El primer de molts.
Els anys 70: Buscapé segueix estudiant, treballa de tant en tant, i camina per l'estreta frontera que separa 
el crim de la vida decent. Dadinho ja té una petita colla i grans ambicions. Quan descobreix que el tràfic de 
cocaïna és moltíssim més rendible que el robatori es posa a reorganitzar el seu negoci, que aviat progressa.
Principis del 80: Després d'uns intents de robatori fallits, Buscapé, finalment aconsegueix una càmera i així 
fa realitat el somni de l'infància. Dadinho també ha fet realitat el seu somni: als 18 anys és conegut com 
"Zé Pequeno", el narcotraficant més temut i respectat de Rio. La seva paraula és llei a Cidade de Deus. 
Envoltat pels seus amics de la infància i protegit per un exèrcit de nens d'entre 9 i 14 anys, ningú no li 
disputa el poder. Fins que apareix "Manu Galinha". Un cobrador d'autobús que va ser testimoni de la 
violació de la seva nòvia, decideix venjar-se matant "Zé Pequeno". Comença a córrer la notícia i quasi de 
la nit al dia un grup de nens amb la mateixa idea forma un exèrcit armat. Esclata la guerra a Cidade de 
Deus. 

La luz prodigiosa

Gènere: Drama
Director: Miguel Hermoso
Protagonistes: Joaquín (Alfredo Landa), Galápago (Nino Manfredi), Adela (Kiti Manver), 
Silvio (José Luis Gómez). 

Sinopsi: Un jove pastor andalús arreplega un home afusellat a qui els seus botxins han donat per mort i li 
busca refugi a un asil. El ferit, pels trets, ha quedat reduït a un estat semi vegetal. El 1980, el pastor torna 
a trobar la seva pista, ara és un ancià que recorre els carrers de Granada malvivint d'almoines. Un fet 
fortuït revifa la seva memòria, i el vell pastor s'entesta a esbrinar la seva autèntica personalitat. A poc a 
poc, la investigació desemboca en la versemblant possibilitat que l'home sigui Federico García Lorca.
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Carlos contra el mundo

Gènere: Drama
Director: Chiqui Carabante 
Protagonistes: Carlos (Julián Villagrán), la madre (Victoria Mora), el primo (Juanma 
Lara), Eva (Silvia Rey), Moi (Manolo Solo), Jesules (Práxedes Nieto), La tía (Fany de 
Castro), Nacho (Agustín Maraver), Marga (Aisha Villagrán), Abogado (Mariano Peña).

Sinopsi: 'Carlos contra el mundo' és la història d'un noi de vint-i-cinc anys d'un barri obrer de Màlaga a 
qui, després de la mort de son pare, la família li exigeix que ocupi el lloc de pare de família, un paper que 
Carlos no vol acceptar. Així que l'única manera que se li ocorre per evitar la situació és mentir. Carlos 
inventa un treball i cada matí surt amb l'antic vestit del pare cap al seu treball imaginari. Però per 
aconseguir els diners que la mare li demana caldrà continuar amb aquesta mentida dia a dia. I la mentida 
creixerà com una bola de neu i tan feble com un castell de naips.

Ilegal

Gènere: Thriller
Director: Ignacio Vilar
Protagonistes: Luis (Chisco Amado), Sofía (Lucía Jiménez), Durán (Chete Lera), María 
(Vicenta N'Dongo), Manuel (José Porto), Bernardo (Alfonso Agra), Sra. Rosario (Dorotea 
Barcena), Isabel (Eva Fernández), Lamine (Younes Bachir).

 

Sinopsi: Ilegal és la història de dos reporters que volen fer el treball de les seves vides, descobrir la màfia 
que transporta immigrants d'Àfrica a Europa de manera Il·legal. És una pel·lícula que denuncia el drama 
que amaga la immigració i la proliferació de xarxes clandestines i criminals de tràfic d'immigrants. Però 
Ilegal és també una història d'amor i d'acció. 

Atrápame si puedes 
(Catch me if you can)

Gènere: Acció
Director: Steven Spielberg
Protagonistes: Earl Amdursky (Brian Howe), Frank Abagnale, Jr. (Leonardo DiCaprio), 
Carl Hanratty (Tom Hanks), Frank Abagnale, Sr. (Christopher Walken), prostituta (Jennifer 
Garner), Brenda (Amy Adams), padre de Brenda (Martin Sheen), Tom Fox (Frank John 
Hughes). 

  

Sinopsi: Frank William Abagnale (Leonardo DiCaprio) és un noi que estima els seus pares. És un fill 
exemplar, admira tot allò que els pares li inculquen, com l'amor que es tenen l'un a l'altre. Però quan els 
pares (Christopher Walken i Nathalie Baye) l'anuncien que es divorcien, el món li cau al damunt. Aquest és 
el moment que marca la diferència entre fer petites malifetes i la "proesa" que Abagnale va aconseguir, 
convertint-se en un dels lladres de bancs més joves i famosos de la història dels Estats Units. En el seu 
interès que tot tornés a la normalitat, el jove Frank va falsificar abans de complir els 18, milers de xecs 
amb què va cobrar milions de dòlars. A més l'afició de Frank Abagnale no sols va aturar, sinó que va 
aconseguir fer-se passar per copilot d'unes importants aerolínies nord-americanes, metge d'urgències i va 
arribar a treballar com a ajudant d'un fiscal. "Atrapa'm si pots" conta la peculiar persecució a què va ser 
sotmès per part d'un agent del FBI, Carl Hanratty (Tom Hanks) durant anys, i com aquest estafador va 
arribar a convertir-se en una de les eminències del FBI expert en delictes financers i falsificacions. Mentre 
va durar la cacera, sis anys, el jove protagonista, tot un mestre de l'engany, va realitzar viatges per tot el 
món, va tractar amb hostesses rendides als seus peus i fins i tot va estar a punt de casar-se. 
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17 Rue Bleue

Gènere: Drama
Director: Chad Chenouga
Protagonistes: Lysiane Meis (Adda), Abdel Halis - adolescent (Chad), Aimen Ben Ahmed 
- adolescent (Samir), Nassim Sakhoui - infant (Chad), Sofiane Abramovitz - infant 
(Samir), Saïda Jawad (Leila), Rania Meziani (Yasmine), Marc Berman (Merlin), Chafia 
Boudraa (La grand-mère).

Sinopsi: Quan la guerra d'Algèria toca a la seva fi, Adda deixa l'Alger per anar-se'n clandestinament a 
França. Cinc anys més tard està instal·lada a França, a la 17 Rue Bleue, amb els seus dos fills i les seves 
dos germanes. Manté una relació amorosa i ambigua amb el seu cap, Merlín, qui assegura a la seva família 
una situació financera confortable. El destí de la família trontolla quan aquest mor. Obsessionada per la 
recerca d'un tresor, Adda veu en aquesta desaparició l'oportunitat de fer-se amb la fortuna de Merlín. 

Laberinto envenenado 
(O)

Gènere: Drama
Director: Tim Blake Nelson
Protagonistes: Mekhi Phifer (Odin James), Josh Hartnett (Hugo Goulding), Andrew 
Keegan (Michael Cassio), Julia Stiles (Desi Brable), Rain Phoenix (Emily).

 

Sinopsi: És una elitista escola privada situada al nou Sud nord-americà, Odín James, una futura promesa 
de l'NBA i l'únic estudiant de color de l'escola, és el somni de qualsevol cercatalents de bàsquet. Odín no 
sols gaudeix d'una àmplia popularitat entre els estudiants, sinó que a més està sortint amb Desi Brable, la 
bella filla del Degà de la Palmetto Grove Academy. El millor amic d'Odín, Hugo Goulding, és un aler titular 
de l'equip de bàsquet, i el fill de l'entrenador Duke Goulding. Son pare li ha demanat que s'encarregui 
d'Odín i l'ajudi amb les grans pressions a què s'ha d'enfrontar a Palmetto Grove. Aviat sentirà una gran 
enveja d'Odín i de l'atenció que rep per part de l'entrenador i de tothom a l'escola. Hugo, és un jove 
introvertit i quelcom misteriós, que sempre intenta manipular a qui el rodegen pels seus propis fins. Situat 
pel seu propi pare en el paper de confident d'Odín, Hugo, en realitat el que pretén és destruir la persona 
de qui fingeix ser un gran amic. Colpejant directament a l'ànima d'Odín, Hugo el convenç que Desi està 
tenint una relació amb un altre membre de l'equip de bàsquet, Michael Casio.

Dolls

Gènere: Drama
Director: Takeshi Kitano
Protagonistes: Sawako (Miho Kanno), Matsumoto (Hidetoshi Nishijima), Hiro, el cap 
(Tatsuya Mihashi), La dona del parc (Chieko Matsubara), Haruna, la cantant pop (Kyoko 
Fukada), Nukui, el fan (Tsutomu Takeshige). 

 

Sinopsi: Matsumoto i Sawako havien estat una parella feliç que semblava predestinada al matrimoni, però 
les antiquades pressions d'uns pares que es van ficar en la seva vida i l'èxit van forçar al jove a prendre 
una tràgica decisió. Ara ella vaga en un atabalament banal, vinculada estretament a Matsumoto. A ulls 
dels curiosos, ells vaguen sense rumb. No obstant això, Matsumoto i Sawako es troben en un viatge a la 
recerca de quelcom que han oblidat, un viatge que cobrirà les quatre estacions. Hiro és un avi cap de la 
Yakuza. Encara que viu envoltat de respecte i riquesa, està sol i la seva salut és inestable. Trenta anys 
enrera, era un pobre treballador d'una fàbrica i tenia una nòvia adorable que li duia el menjar al parc, però 
la va abandonar a la recerca dels seus somnis d'èxit. Ara, 30 anys més tard, torna al parc on acostumaven 
trobar-se. Haruna Yamaguchi passa molt de temps a una platja isolada, mirant la mar. El seu bonic rostre 
està mig cobert d'embenats. No fa molt, abans de l'accident, Haruna va ser una famosa estrella del pop 
que vivia sola en un món d'espectacles televisius i sessions d'autògrafs. Milions de persones l'estimaven i 
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desitjaven poder apropar-se a ella. Nukui va ser probablement el seu fan número 1, i avui ha vingut a 
demostrar-ho. 

24 hour party people

Gènere: Drama
Director: Michael Winterbottom
Protagonistes: Tony Wilson (Steve Coogan), Lindsay Wilson (Shirley Henderson), Rob 
Gretton (Paddy Considine), Ian Curtis (Sean Harris), Shaun Ryder (Danny Cunningham), 
Martin Hannett (Andy Serkis), Bez (Chris Coghill), Alan Erasmus (Lennie James). 

 

Sinopsi: És el 4 de juny del 1976, al Lesser Free Trade Hall de Manchester. Tony Wilson, graduat per la 
Universitat de Cambridge i presentador de Granada TV, és a un concert dels Sex Pistols. L'acompanya la 
seva dona Lindsay.
Entre els assistents hi ha els ingredients de The Buzzcocks, el jove Mick Hucknall (Simply Red) i el grup 
The Stiff Kittens, que aviat passarà a anomenar-se Joy Division. "Hi ha només quaranta persones però 
cada una d'elles es nodreix del poder, la força i la màgia de la música", comenta Wilson, sorprès per 
l'energia elèctrica que els Sex Pistols transmeten a un públic completament lliurat. Motivats per aquest 
moment històric de la música, Wilson i el seu amic Alan Erasmus formulen un pla que al llarg dels vint 
anys següents canviarà la cara de la música pop i donarà notorietat a la ciutat de Manchester. 

Felicidades

Gènere: Drama, comèdia
Director: Lucho Bender
Protagonistes: Juan (Luis Machín), Comediante (Carlos Belloso), Paralítico (Marcello 
Mazzarello), Fredi (Alfredo Casero), Cueto (Cacho Castagna), Aguilera (Fabian Arenillas), 
Starosta (Eduardo Ayala), Emilio (Fabio Iastrebner), Julio (Gastón Pauls), Rodolfo (Pablo 
Cedrón), Laura (Silke). 

Sinopsi: És la nit de Nadal a l'Argentina. Un escriptor famós que no és feliç i que decideix viatjar a la 
trobada de l'estimada; un metge que vol lligar amb una espanyola, i odontòleg boig per trobar la joguina 
que el seu fill vol de regal. Una agra visió sobre l'altra cara del Nadal, on la classe mitjana insisteix a 
sostenir una celebració que ja ha perdut la seva natura. Tothom la festeja, però els que queden fora són 
els protagonistes que circulen per un món a l'inrevés en què els justiciers es tornen delinqüents, i els 
nobles miserables. Una realitat alterada, que més que un somni es torna un malson. 

Star Trek: Nemesis

Gènere: Ciència ficció
Director: Stuart Baird
Protagonistes: Patrick Stewart (capità Jean-Luc Picard), Jonathan Frakes (com. William 
Riker), Levar Burton (tinent Geordi La Forge), Michael Dorn (tinent Worf), Gates Mcfadden 
(dra. Beverly Crusher), Marina Sirtis (consellera Deanna Troi), Brent Spiner (tinent Data), 
Ron Perlman (virrei), Tom Hardy (Shinzon), Dina Meyer (comandant Donatra), Kate 
Mulgrew (capità Janeway).

 

Sinopsi: El capità Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) i la tripulació de l'Enterprise comencen una missió 
diplomàtica per segellar la pau amb els Romulans. Però en arribar a aquell planeta alien, s'enfronten a una 
amenaça que podria suposar la destrucció de la Terra. I Picard es troba davant el rival més perillós que ha 
conegut, que resulta ser una nèmesi sorprenentment personal per a ell. Després de molts anys de patrullar 
per l'univers preservant la pau i promovent la bona voluntat entre humans i aliens, la valenta tripulació de 
l'Enterprise, que el capità Picard ha considerat sempre com la seva família, està començant a esmicolar-se. 
L'oficial Riker s'ha casat amb la consellera Deanna Troi i assumeix el comandament de l'USS Titan. 
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L'Enterprise es desplaça d'Alaska, terra on va nàixer Riker i on s'ha celebrat la boda, a Betazed, planeta 
del qual procedeix Troi i on es celebrarà una segona cerimònia nupcial. Durant el trajecte l'enginyer Geordi 
La Forge detecta una radiació electromagnètica atípica procedent del planeta de Kolarus III. Investigant, 
troben les restes d'un androide que ben bé podria ser el prototip del mateix tinent Data de l'Enterprise. En 
reprendre el rumb cap a Betazed, l'astronau torna a sofrir una distracció: Picard rep un missatge de 
l'almirall Janeway (Kate Mulgrew). Els Romulans, vells enemics de la Federació, han viscut un canvi de 
règim polític i el seu nou líder, el Praetor, vol discutir un tractat de pau amb la Federació. l'Enterprise és la 
nau més propera en aquell moment a la Zona Neutral. Així que és missió de Picard i la seva tripulació de 
respondre a la crida i determinar si l'oferta del Praetor és sincera. Picard es queda sorprès en descobrir 
que el nou Praetor no és Romulà sinó que procedeix de Remus, el planeta germà de Romulus. En realitat, 
Shinzon (Tom Hardy), el líder, no és de Remus ni de Romulus sinó que en realitat és una rèplica humana 
de Picard, fabricada amb tècniques de bioenginyeria pels Romulans per reemplaçar el capità i utilitzar 
l'impostor com un arma contra la Federació. No obstant això, aquest pla es va abandonar temps enrera i 
Shinzon va anar exiliat a les mines de dilitium de Remus. Per desgràcia Shinzon no va desaparèixer sinó 
que va ser acollit per un enigmàtic habitant de Remus, el Virrei (Rom Perlman), que el va ajudar a 
incrementar el seu poder. Fins al punt que Shinzon va acabar imposant una dictadura militar sobre els 
Romulans, convertint-se en el seu líder, el nou Praetor. ¿Està realment interessat Shinzon, com li insisteix 
Picard, a signar la pau i aliar-se amb la Federació? Shinzon posseeix un arma amb un devastador poder de 
destrucció, amb la qual podria destruir l'Enterprise i els seus tripulants, i anihilar fins i tot el planeta Terra. 
I, per descomptat, Shinzon sent una particular hostilitat contra Picard, amb qui es troba cara a cara davant 
el rival més perillós amb qui mai s'ha enfrontat. 

El americano impasible 
(The quiet american)

Gènere: romàntica, bèl·lica
Director: Roger Donaldson
Protagonistes: Michael Caine (Thomas Fowler), Brendan Fraser (Alden Pyle), Do Thi Hai 
Yen (Phuong), Rade Serbedzija (inspector Vigo), Tzi Ma (Hinh), Robert Stanton (Joe 
Tunney), Holmes Osborne (Bill Granger), Pham Thi Mai Hon (germana de Phuong), Quong 
Hai (el general). 

  

Sinopsi: The quiet american està ambientada a Vietnam l'any 1952 durant l'alliberament vietnamita de la 
llei francesa. Conta la història d'un triangle amorós format per Fowler, un britànic addicte a l'opi, que 
s'enamora de Phuong, una jove vietnamita, que al seu torn ha robat el cor a Pyle, un jove idealista agent 
de la CIA. El voluntari americà Alden Pyle (Brendan Fraser) arriba a Saigon la tardor de 1952, moment en 
què la lluita dels vietnamites per alliberar-se del jou colonial francès es troba al punt calent. Excitat en la 
seva missió d'ajudar al poble vietnamita a través del seu programa d'ajuda econòmica i ansiós per 
conèixer la situació del país de la mà d'algú més experimentat, Pyle es fa amic de Thomas Fowler (Michael 
Caine), corresponsal del London Times. No obstant això, aviat se sent atret per la jove amant vietnamita 
de Fowler (Hai Ien), una noia tan bella, exòtica i misteriosa com la mateixa ciutat de Saigon. Els tres es 
veuen embolicats en un tempestuós triangle amorós que portarà a una sèrie de sorprenents revelacions i 
finalment, a l'assassinat.

Lejos del cielo 
(Far from heaven)

Gènere: Drama romàntic
Director: Todd Haynes
Protagonistes: Julianne Moore (Cathy Whitaker), Dennis Quaid (Frank Whitaker), Patricia 
Clarkson (Eleonor Fine), Dennis Haysbert (Raymond Deagan), James Rebhorn (Dr. 
Bowman), Viola Davis (Sybil), Bette Henritze (Mrs. Leacock), Michael Gaston (Stan Fine), 
Ryan Ward (David Whitaker), Lindsay Andretta (Janice Whitaker).

 

Sinopsi: La pel·lícula conta la història d'una privilegiada mestressa de casa a l'Amèrica dels anys 50 i està 
inspirat en els grans drames de Hollywood d'aquella època. Haynes rememora la plàcida vida burgesa de 
mitjan de segle, encara que la seva història revela en realitat un món cohibit d'emocions limitades i de 
desitjos que creuen els límits de la tolerància racial i sexual amb tràgics resultats. És l'hivern de 1957. Els 
Whitakers, el típic retrat d'una família dels barris residencials, viuen en Hartford, Conneticut. La seva vida 
quotidiana està particularitzada per l'etiqueta, els esdeveniments socials i el desig de seguir el ritme dels 
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qui els rodegen i als quals observen acuradament. Cathy Whitaker (Julianne Moore) és mestressa de casa, 
esposa i mare. Frank Whitaker (Dennis Quaid) és el cap de família, espòs i pare. Tenen dos fills a punt 
d'entrar a l'adolescència, un noi i una noia. Segons se'ns va presentant la història, el món original de 
Cathy es va transformant. Les seves relacions amb el jardiner, Raymond Deagan (Dennis Haysbert), la 
seva millor amiga, Eleanor Fine (Patricia Clarkson) i la seva criada Sybil (Viola Davis), reflecteixen els 
trastorns en la seva vida. Cathy es troba davant diferents situacions que escampen els xafardejos de la 
seva comunitat i canvien diverses vides per sempre. 

Este cuerpo no es el mío 
(The hot chick)

Gènere: comèdia
Director: Tom Brady
Protagonistes: Rob Schneider (Jessica), Anna Faris (April), Matthew Lawrence (Billy), 
Eric Christian Olsen (Jake), Robert Davi (Stan), Melora Hardin (Carol), Rachel McAdams 
(Jessica), Alexandra Holden (Lulu), Maritza Murray (Keecia), Fay Hauser (Sra. Thomas), 
Megan Kuhlmann (Hildenberg), Tia Mowry (Venetia).

 

Sinopsi: Jessica Spencer està convençuda que la seva vida és totalment perfecta. És la noia més popular i 
més atractiva de l'institut. A més és la cap de les animadores i surt amb el defensa central més atractiu de 
l'equip. Però Jessica toca de peus a terra quan es desperta en el cos d'un home de 30 anys (Rob 
Schneider)!. No tarda a descobrir que traure-li partit al teu físic no és tan fàcil quan has d'estar afaitant-te 
constantment. I fins que trobi la manera de recuperar la seva antiga personalitat, Jessica haurà de trobar 
una manera de guanyar el Concurs d'Animadores, anar al ball de fi de curs i recuperar l'amor del seu 
nòvio. I tot això... sent un home.

Narc

Gènere: Drama, Thriller
Director: Joe Carnahan
Protagonistes: Dan Leis (Elvin Dowd), Ray Liotta (Detective Lt. Henry R. Oak), Jason 
Patric (Detective Sgt. Nick Tellis), Lloyd Adams (Walter Dandridge), Chi McBride (Captain 
Cheevers), Meagan Issa (Little Girl), Lina Felice (Jeanine Mueller), Alan C. Peterson 
(Freeman Franks), Karen Robinson (I) (Liz Detmer). 

 

Sinopsi: Patric (Nick Tellis) és un oficial de narcòtics de la policia de Detroit que és suspès durant un 
temps després d'una batuda fallida en la qual una dona embarassada és disparada. Molt afectat per allò 
que s'ha ocorregut està un temps desconnectat, però 18 mesos després li arriba l'oportunitat de tornar a 
treballar després de l'homicidi d'un policia novell. Apareixen llavors en escena el detectiu Henry Oak 
(Liotta), company i mentor del jove assassinat que és un policia molt dur i està molt afectat per la mort del 
seu company. És un oficial molt respectat però es va convertint en agressiu quan passen els dies i no hi ha 
proves ni sospitosos. A Tellis li sembla molt difícil treballar amb ell. Més tard apareixen dos sospitosos a 
qui Oak intimida de manera violenta per a treure'ls una confessió. A mesura que això succeeix nick Tellis 
s'anirà adonant que la veritat és més sorprenent del que esperava.

Caballé más allá de la música 
(Caballé Beyond Music)

Gènere: Documental
Director: Antonio A. Farré

Sinopsi: Un musical que recorre la vida de Montserrat Caballé amb un to personal i sense solemnitats. 
Rodat durant quasi tres anys en els llocs més significatius de la seva vida al costat dels personatges que 
l'han acompanyat a través d'una trajectòria humana i artística impecable. Ella mateixa ens revela les claus 
per tal d'entendre no sols el seu art sinó, sobretot, a la dona que actua i somia en una vida repleta de 
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música. Caballé Beyond Music aconsegueix transmetre el seu desenvolupament artístic a través d'aspectes 
íntims i fins i tot desconeguts. El musical desvela per primera vegada secrets de la impecable trajectòria de 
Montserrat Caballé, a qui Maria Callas va designar com la seva única successora. Aquesta pel·lícula mostra 
no sols el seu amor a l'art, sinó també la seva gran sensibilitat cap al món que l'envolta on Caballé és una 
portaveu destacada dels greus problemes que pateix la humanitat.

La habitación azul

Gènere: Drama
Director: Walter Doehner 
Protagonistes: Toño (Juan Manuel Bernal), Andrea (Patricia Llaca), Ana (Elena Anaya), 
Dora (Margarita Sanz), Garduño (Damián Alcázar), Nicolás (Mario Iván Martínez), Roberto 
(José María Jazpik).

Sinopsi: Toño (Juan Manuel Bernal) és un home que decideix tornar al poble on va nàixer i d'on va marxar 
fa gairebé vuit anys per progressar a la gran ciutat de Mèxic. S'ha casat amb Ana (Elena Anaya), una 
estudiant espanyola a la qual va conèixer a la ciutat, i amb la qual ha tingut una filla. Amb estudis i ben 
situat, vol posar un negoci al poble. Però amb qui no compta és amb la presència d'Andrea (Patricia Llaca), 
una antiga companya de l'època de l'institut, i a qui ell, un autèntic conquistador per llavors, no va fer ni 
cas malgrat de ser la més bonica de totes. Ara Andrea s'ha casat amb Nicolás (Mario Iván Martínez), 
l'encarregat de l'única botiga local que viu amb ella i amb sa mare, una dona molt possessiva que no pot 
veure la seva nora ni en pintura. Nicolás està malalt dels pulmons i ha de posar-se sovint la màscara 
d'oxigen. Tot aquest desig reprimit es desencadena amb la tornada de Toño, i inicien una relació que 
tindrà fatals conseqüències a la vida, no sols d'ells, sinó també tots els que els envolten.

Kárate a muerte en Torremolinos

Gènere: Comèdia, acció
Director: Peter Temboury
Protagonistes: Jess (Curro Cruz), Miyagi (Jess Franco), Alcalde (Juanma Lara), Danuta 
(Sonia Okomo), Dr. Malvedades (Paul Lapidus), Custó (Julio San Juan), Cap de policia 
(Carol Salvador).

  

Sinopsi: Torremolinos any 2000. La que sembla una de les ciutats més ocioses del món està a punt de 
submergir-se en una onada de terror. El malèvol Dr. Malvedades (Paul Lapidus) arriba a la ciutat per 
ressuscitar quatre karateques que van morir ofegats a la badia de Màlaga quan exercien com a assassins a 
sou durant la II Guerra Mundial . Amb l'ajuda dels zombies, segrestarà cinc adolescents acabades de 
desvirgar, a les qui utilitzarà per despertar el monstre Jocántaro, bèstia meitat cabra meitat polp que 
dormisqueja en algun lloc de la costa, i aconseguir dominar el món. Entre les segrestades hi ha Danuta, la 
nòvia d'un surfer catòlic (Curro Cruz) i voluntàriament cèlibe, Jess, que farà l'impossible per rescatar-la. 
Per això reuneix els seus amics, un capellà, una monja, un yuppie i un karateca, i invoquen junts l'esperit 
del professor Miyagi, qui els ensenya el difícil art del karate per fer front als sicaris del Dr. Malvedades. 
Mentrestant, les autoritats, desconcertades davant l'onada de segrestos, encarreguen primer a Chuck Llig, 
karateca de fama internacional, i després al Dr. Orloff, un parapsicòleg en perpetu tràngol cannàbic, el 
rescat de les adolescents i la lluita contra el Dr. Malvedades.

Daredevil

Gènere: Aventures fantàstiques
Director: Mark Steven Johnson
Protagonistes: Ben Affleck (Daredevil / Matt Murdock), Michael Clarke (Duncan Kingpin), 
Colin Farrell (Bullseye), Jennifer Garner (Elektra Natchios), Jon Favreau (Franklin 'foggy' 
Nelson), Joe Pantoliano (Ben Urich), David Keith (Jack Murdock), Scott Terra (jove Matt 
Murdock).
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Sinopsi: La història gira entorn de Matthew Murdock, un advocat que va perdre la vista de petit a causa 
d'un accident amb un camió en derrapar per tal de no atropellar-lo, i a conseqüència va vessar restes 
radiactius que van arribar als seus ulls i va quedar cec. Llavors va descobrir que el contacte amb els tòxics 
li va atorgar uns poders especials, els seus sentits s'havien hipersensibilitzat a nivell sobrenatural, que li 
permeten veure per mitjà d'un radar, com els rats penats. Turmentat per la seva ceguesa i per la mort 
dels pares quan era un nen, Daredevil viu només per fer pagar els delinqüents tot el mal que ell ha rebut 
durant la seva vida. Daredevil viu en un món d'eterna nit, però la seva foscor és plena de sons i aromes, 
gustos i textures que la majoria de les persones no són capaces de percebre. Quan son pare, un boxejador 
anomenat Jack Murdock, és assassinat després de negar-se a lluitar, Matt busca la revenja i pren la 
identitat secreta de Daredevil, "l'home sense por". En aquesta ocasió haurà d'enfrontar-se a Kingpin i 
Bullseye. Al Costat del seu amic, Foggy Nelson, Matt obre un despatx d'advocats a la Cuina de l'Infern, a la 
ciutat de Nova York. Durant el dia Murdock representa els desvalguts. De nit es converteix en Daredevil, 
un vigilant emmascarat que vigila els foscos carrers de la ciutat, un implacable justicier.

Chicago

Gènere: Drama musical
Director: Rob Marshall
Protagonistes: Renee Zellweger (Roxie Hart), Catherine Zeta-Jones (Velma Kelley), 
Richard Gere (Billy Flynn), Queen Latifah (Matron Morton), John C. Reilly (Amos), 
Christine Baranski (Mary Sunshine), Taye Diggs (líder de la banda),Lucy Liu (Kitty), Chita 
Rivera.

 

Sinopsi: Ambientada en els feliços anys 20 "Chicago" es basa en fets reals. La promesa d'aventura i 
oportunitat que ofereix la Ciutat dels Vents enlluerna Roxie Hart, una innocent i extravertida cantant que 
somia de cantar i ballar per sortir de la seva vida grisa. El seu somni és seguir els passos d'or de Velma 
Kelly, cantant de vodevil. Roxie aconsegueix que el seu desig es faci realitat quan algunes actituds 
equivocades les fan aterrar a totes dues, l'estrella i l'aspirant, a la presó, a causa de diferents càrrecs per 
assassinat. Sota l'astuta atenció de la guardiana Morton a la presó, Roxie es troba amb el llegendari 
advocat Billy Flynn, qui acorda fer-se càrrec del cas per una quantitat important de diners. La carrera de 
Roxie esclata, per a turment del seu mentor. Però la intel·ligent Miss Kelly ens reserva algunes sorpreses 
per al segon acte.

El maestro del disfraz 
(The master of disguise)

Gènere: Comèdia
Director: Perry Andelin Blake
Protagonistes: Dana Carvey, Jennifer Esposito, Harold Gould, James Brolin, Brent 
Spiner, Edie McClurg, Maria Canals, Austin Wolff, Robert Machray, Rachel Lederman.

 

Sinopsi: Pistachio Disguisey és un meravellós cambrer al restaurant italià de son pare, Fabbrizio’s, qui 
posseeix un sorprenent do per la mímica. El que no sap és que el seu talent és genètic i que és el 
descendent d'un extens llinatge de mestres de la disfressa, els quals han heretat un secret el do familiar 
conegut com "enèrgic". Fent ús d'aquest poder, el pare de Pistachio pot instantàniament passar de ser una 
famosa estrella del pop, a convertir-se en el millor heroi esportiu de tots els temps, permetent-li el pas a 
qualsevol lloc prohibit. Aquesta màgica habilitat fa que Fabbrizio sigui el blanc perfecte per al seu 
arxienemic Devlin Bowman, un diabòlic cervell del crim que planeja robar els tresors més valuosos del 
món. Quan Fabbrizio i la mamà Disguisey desapareixen de sobte, el seu fill Pistachio se sent desolat. 
Proposant-se rescatar als seus pares, Pistachio es queda estupefacte en assabentar-se, de la mà del seu 
avi, de la veritat sobre la dinastia Disguisey. L'avi Disguisey ensenya a Pistachio les tècniques de 
transformació "enèrgic" amb l'ajuda de la seva bonica ajudant Jennifer. Al començament Pistachio és un 
sapastre, però a poc a poc, aprèn a utilitzar el seu poder i arriba a fer-se un expert en la utilització de 
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"enèrgic", en un intent per entrar al cau de Devlin i rescatar Fabrizio i mamà Disguisey.

Embriagado de amor 
(Punch-Drunk Love)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Paul Thomas Anderson
Protagonistes: Adam Sandler (Barry Egan), Emily Watson (Lena Leonard), Philip 
Seymour Hoffman (Dean Trumbell), Luis Guzmán (Lance), Mary Lynn Rajskub (Elizabeth). 

 

Sinopsi: Barry Egan és un addicte a una línia de telèfons eròtics dirigida per Dean Trumbell, a més de 
tenir set germanes que li fan la vida impossible, i tres perdonavides que el persegueixen per no pagar les 
factures de telèfon que deu. Un dia, una de les germanes intenta muntar-li una cita a cegues amb Lena 
Leonard, una estranya dona que toca l'harmònica, però la cosa no surt com s'esperava. Gràcies al hobby 
de Barry de col·leccionar cupons de pudding, un dia aconsegueix guanyar una oferta de viatges de franc 
amb la qual pot permetre's un vol a Hawaii, a la recerca de la misteriosa noia. 

Las hermanas de la Magdalena 
(The Magdalene sisters)

Gènere: Drama
Director: Peter Mullan
Protagonistes: Crispina (Eileen Walsh), Una (Mary Murray), Katy (Britta Smith), 
Hermana Jude (Frances Healy), Hermana Clementine (Eithe McGuinness), Hermana 
Augusta (Phyllis McMahon), Josephine (Rebecca Walsh), Eamonn (Eamonn Owens). 

 

Sinopsi: Els convents de la Magdalena a Irlanda eren gestionats per les germanes de la Misericòrdia en 
nom de l'Església catòlica. Acollien noies enviades per les famílies o pels orfenats. Allà quedaven tancades i 
a les quals les obligaven a treballar a les bugaderies per expiar els seus pecats. Els pecats eren de diferent 
natura: des de ser mare soltera a ser massa bonica o massa lletja, o massa tonta o massa intel·ligent, o 
víctima d'una violació, i per aquests pecats treballaven sense rebre cap tipus de retribució, 364 dies l'any, i 
les feien passar fam, les sotmetien a càstics físics, humiliacions, violència física i moral, i les separaven 
dels seus fills. Les penes que havien de complir eren il·limitades. Milers de dones vivien i morien allà. 
L'últim convent de la Magdalena a Irlanda va tancar les portes l'any 1996.

Mi vida sin mí 
(My life without me)

Gènere: Drama
Director: Isabel Coixet
Protagonistes: Penny (Jessica Amlee), noi del bar (Tyron Leitso), Laurie (Amanda 
Plummer), Don (Scott Speedman), Sarah (Sonja Bennett), Ann (Sarah Polley), Lee (Mark 
Ruffalo), mare (Debbie Harry), veïna (Leonor Watling), la perruquera (Maria de Medeiros), 
pare (Alfred Molina). 

Sinopsi: Ann (Sarah Polley) és una jove de vint-i-tres anys. Casada i amb dos filles, treballa com a 
netejadora nocturna a una universitat a la qual mai no podrà acudir com a estudiant, i viu a una caravana 
al jardí de sa mare als afores de Vancouver (Canadà). El seu marit ( Scott Speedman ) treballa només 
esporàdicament esperant trobar quelcom fix per poder ajudar a l'economia familiar. La seva mare 
(Deborah Harry) odia tothom, no simpatitza amb ningú, i viu sola a casa seva. El pare (Alfred Molina) 
porta més de deu anys a la presó. I la seva millor amiga (Amanda Plummer), que treballa amb ella com a 
netejadora, només es preocupa d'aprimar-se, encara que no es pot dir que estigui precisament grassa. 
Últimament no es troba gens de bé. Es mareja, i té dolors. Per això es va a fer una revisió mèdica. Allà es 
troba una desagradable sorpresa: té càncer, i no li queda massa temps de vida. No vol que la sotmetin a 
cap tractament, i sobretot, no vol que ningú, a part del seu metge, no sàpia el que li succeeix. Ara ha 
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arribat el moment de començar a pensar en les coses que mai no ha pogut fer, i que li agradaria veure 
realitzades abans de deixar aquest món. Així que elabora una llista de les coses que no vol deixar de fer 
abans de morir, des de visitar son pare a la presó o tenir sexe amb algú que no sigui el seu espòs, fins a 
pintar-se les ungles amb colors improcedents. Així, coneixerà un jove (Mark Ruffalo) callat, solitari, 
cellajunt i misàntrop, i sorgeix l'amor. Ann ha descobert el plaer de viure.

Nudos

Gènere: Drama
Director: Lluís M. Güell
Protagonistes: Lola (Charo López), Silvia (Goya Toledo), Pep Grau (Carlos Álvarez-
Novoa), Gabino (Santiago Millán), Mario (Francesc Orella), Cipriano Mera (Héctor Alterio), 
Marga (Terele Pávez), Encarna (Pepa López), Julián (Joan Crosas) .

Sinopsi: Barcelona, 2002. Un taüt pintat amb grafitis viatja fins al cementiri de Montjuïc sobre un carro 
estirat per cavalls. És l'enterrament d'en Pep Grau (Carlos Álvarez-Novoa), un vell pescador a qui s'ha 
trobat ofegat lligat a la seva barca amb un complicat nus mariner. La veu en off d'en Pep Grau, que encara 
pot parlar-nos mentre espera que la seva mort sigui definitiva, ens va descrivint amb sentit de l'humor i 
afecte els curiosos personatges que van viure al seu voltant, i ens relata els moments difícils de la seva 
infància durant la Guerra Civil i, finalment, ens presenta Lola (Charo López), la seva companya de tota la 
vida. Lola, que té un parada de peix al Mercat de la Boqueria, comença a rebre regals anònims després de 
la mort d'en Pep, orquídies, un televisor, una Visa Or, i descobreix que el seu marit tenia contractat una 
assegurança d'accident per valor de cinquanta milions de pessetes. Silvia (Goya Toledo), una jove 
ambiciosa i atractiva, és l'advocat de la companyia d'assegurances. Mario (Francesc Orella), el seu superior 
directe i amant durant els últims anys, li encarrega el cas perquè aclareixi les estranyes circumstàncies de 
la mort del pescador. La investigació de Silvia es converteix en l'altre fil conductor de la narració i ens 
permet esbrinar que la mort de Pep va ser en realitat un suicidi, ja que es trobava en la fase terminal 
d'una malaltia incurable. A través de Silvia coneixerem altres personatges, com l'inconformista doctor 
Cipriano Mera (Héctor Alterio), vell amic d'en Pep, i el seu fill Gabino Mera (Santi Millán), advocat 
laboralista amb qui Silvia començarà una relació marcada pel rebuig dels seus antics valors. 
Paral·lelament, anirem seguint el procés que porta Lola cap a una vida plena de satisfaccions, molt diferent 
dels sacrificis que ha hagut de fer des de sempre pels seus fills i el seu company. El contacte amb 
persones solidàries i molt diferents a les del seu entorn porta Silvia a un major coneixement de si mateixa 
i a prendre la decisió final de destruir les proves del suicidi d'en Pep, que hagueren impedit que Lola cobrés 
l'assegurança. Després d'aquest gest, la veu del pescador parlarà, per última vegada, per dir-nos que ja 
pot acabar de morir tranquil.

Gangs of New York

Gènere: Drama històric
Director: Martin Scorsese
Protagonistes: Leonardo DiCaprio (Amsterdam Vallon), Daniel Day-Lewis (Bill 'El 
Carnicer'), Cameron Díaz (Jenny Everdeane), Jim Broadbent (William 'Boss' Tweed), 
Brendan Gleeson (Monk Mcginn), Liam Neeson (Priest Vallon), Henry Thomas (Johnny), 
John C. Reilly (Happy Jack), Gary Lewis (Mcgloin).

 

Sinopsi: Gangs Of New York descobreix al món d'ara 'Five Points', un fosc forat de la ciutat, conegut pels 
nadius com el centre del vici i la confusió. A aquesta frontera de delinqüència extrema, arriba el jove 
d'origen irlandès Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio). Amsterdam és fill del desaparegut Priest Vallon, 
assassinat en una baralla. Priest Vallon havia estat el líder de la Banda dels Conills Morts ("Dead Rabbits"), 
formada per emigrants irlandesos residents al barri de 'Five Points'. El pare d'Amsterdam va ser un home 
respectat a la comunitat. Després de 16 llargs anys en una casa d'acollida, Amsterdam torna als 'Five 
Points' per trobar l'assassí de son pare. El seu objectiu és William Cutting, també conegut com "Bill El 
Carnisser" (Daniel Day-Lewis), que ara s'ha convertit en el nou i cruel líder del veïnat. És un 'Nativista', 
militant d'un grupuscle que detesta els nouvinguts i està disposat a expulsar per tots els mitjans als qui 
considera "invasors estrangers". Cada any, el dia de l'aniversari de la mort de Priest Vallon se celebra com 
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una victòria, amb 'El Carnisser' invitant el personal a tort i a dret. El pla d'Amsterdam és molt clar: 
integrar-se a la comunitat, enganyar sobre qui és, esperar i acabar amb l'assassí de son pare a la primera 
oportunitat mentre celebra la seva victòria entre redoblaments de tambor i glops de licor. Com el mateix 
Amsterdam confessa, "quan matis a un rei, no l'apunyalis a la foscor. Acabes amb ell on tota la cort pugui 
veure'l morir." Mentre espera que arribi el moment, Amsterdam prepara la seva estratègia: introduir-se al 
cercle de 'El Carnisser'; un món en què s'alternen l'honor i la atrocitat i del qual Amsterdam no veurà 
l'oportunitat d'escapolir-se. A mesura que Amsterdam es va acostant al Carnisser, el jove es converteix 
gradualment en una espècie de fill adoptiu, fingint lleialtat mentre amaga la veritat sobre el seu passat. 
Però quan Amsterdam se n'adona que una banda organitzada d'irlandesos amenaça d'arrabassar el poder 
a l'exèrcit Nativista del Carnisser, el destí del jove canvia radicalment i es converteix en el líder de la seva 
gent. Al mateix temps, Amsterdam es troba amb Jenny Everdeane (Cameron Diaz), una enigmàtica 
carterista de mans rapidíssimes i el seu esperit lliure captiven al jove. Quan sorgeixen detalls sobre un 
passat que lliga la noia amb el Carnisser, la relació entre tots tres s'intensifica. La lluita d'Amsterdam per 
l'honor de la família, la llibertat i la seguretat de la dona que estima acaba desenvolupant-se en paral·lel 
en un moment vital de la història d'Amèrica: els disturbis contra l'allistament forçós de 1863, succeïts 
durant la Guerra Civil Americana. Aquest aixecament urbà, esperonat per nous americans com 
Amsterdam, tindrà repercussions que aniran des dels 'Five Points' fins als despatxos governamentals, i 
més enllà, destapant un esperit resistent que encara roman a la ciutat.

Novo

Gènere: Drama
Director: Jean-Pierre Limosin
Protagonistes: Eduardo Noriega (Graham), Anna Mouglalis (Irène), Nathalie Richard 
(Sabine), Éric Caravaca (Fred), Paz Vega (Isabelle). 

 

Sinopsi: Graham va patir una col·lisió sis mesos abans, i ara és incapaç de recordar els esdeveniments 
durant més de 5 minuts; és un empleat de la fotocopiadora d'una agència de publicitat i pateix del que 
s'anomena una memòria a curt termini. Viu només en un suburbi de París amb la casa plena de notes que 
li recorden tot allò que ha de fer. Porta sempre amb ell un quadern on apunta tot l'important sobre ell 
mateix. Un bon dia entra a treballar a l'empresa Irène i li demanen a Graham que li ensenyi les oficines. 
S'agraden i a la nit tenen una cita. A dia següent Irène s'assabenta que Graham està malalt. Enamorada, 
comencen una relació on cada vegada que fan l'amor és com si fos la primera vegada entre ells. Graham 
tarda a recuperar la memòria, i els que el van estimar ahir ja no poden esperar. I ella, que l'estima avui, 
també pateix per no poder entendre'l millor. Si és cert que enamorar-se és, primer que res, construir una 
història d'amor, com podria Grahan enamorar-se d'Irène si per a ell cada dia és el primer dia i cada 
vegada la primera vegada?. 

Startup.com

Gènere: Documental
Director: Chris Hegedus, Jehane Nouhaim.

 

Sinopsi: "L'any 2000 no va ser bo per a la indústria d'Internet. Van caure els valors tecnològics. Va 
desaparèixer el capital. Finalment van tancar 130 empreses punt-com i 40.000 treballadors de van perdre 
la seva ocupació." Jon Shwartz, USA Today, 12/28/2000. Mentre una economia malalta dirigeix les 
empreses d'Internet d'arreu cap a la fallida, D A Pennbaker i la nouvinguda Jehane Noujaim realitzen la 
seva particular mirada a la rebotiga del volàtil fenomen emprenedor en la Nova Economia. Ambdós 
aixequen acta del turbulent desenvolupament de govWorks.com, un premiat lloc a Internet que facilita la 
interacció entre les institucions locals, els ciutadans i les empreses; converteixen una història familiar en 
una particular odissea, Startup.com segueix Kaleil Isaza Tuzman i Tom Herman, amics des de la infància, 
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en la seva particular ascenció de joves inexperts amb un projecte empresarial a líders d'una reconeguda 
empresa d'Internet que intenta sobreviure en una economia advers. Amb diversos milers de dòlars de 
capital risc, Isaza Tuzman i Herman lluiten contra els amargs obstacles que la voluble comunitat d'Internet 
oposa a la seva iniciativa, resolent dificultats tècniques, nadant en les impredibles aigües del capital risc, 
en una competició per la innovació i l'originalitat. En una tensa seqüència els socis reben disset milions de 
dòlars d'un inversor que han conegut aquest mateix dia, sense sortir de l'oficina. Només hi ha un 
problema: no poden localitzar el seu advocat per telèfon, no poden tancar el tracte. govWorks.com també 
pateix sabotatges quan són forçades les seves oficines i robades les seves estratègies de màrqueting, els 
seus informes, els seus projectes. I finalment cap d'aquests conflictes prepara Isaza Tuzman i Herman per 
al seu propi enfrontament per l'adreça de GovWorks.com, un enfrontament que no sols destrossa la seva 
empresa i les seves carreres, també acaba amb la seva vella amistat. 

El principio de la incertidumbre 
(O princípio da incerteza)

Gènere: Drama
Director: Manoel de Oliveira
Protagonistes: Leonor Baldaque (Camila), Leonor Silveira (Vanesa), Isabel Ruth (Celsa), 
Ricardo Trepa (José Feliciano), Ivo Canelas (Antonio Clara), Luís Miguel Cintra (Daniel 
Roper), José Manuel Mendes (Torcato Roper), Carmen Santos (Joana).

 

Sinopsi: Encara que Antonio pertany a una rica família i José és fill de la criada, han compartit la seva 
infància sota la atenció protectora de la criada, atenta als seus mínims gestos. Amb el pas dels anys l'amor 
estretirà els llaços entre ells dos: Antonio es casa amb Camila, de la qual José sempre ha estat enamorat, i 
té per amant la perillosa Vanessa, sòcia de José en foscos i inconfessables negocis. El Dimoni intervé i se'n 
burla cruelment de la criada que sempre ha intentat inútilment invocar la mala sort. La trama d'aquests 
quatre destins entrecreuats passarà per les flames de l'infern.

Amor con preaviso 
(Two Weeks Notice)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Marc Lawrence
Protagonistes: Sandra Bullock (Lucy Kelson), Hugh Grant (George Wade), Alicia 
Witt (June Carter), Dana Ivey (Ruth Kelson), Robert klein (Larry Kelson), Heather 
Burns (Meryl Brooks), David Haig (Howard Wade), Dorian Missick (Tony).

 

Sinopsi: El milionari George Wade (Hugh Grant) necessita un nou assessor legal. El carismàtic "rostre 
públic" de la Wade Corporation, una de les principals promotores immobiliàries de Nova York, té el mal 
hàbit de contractar atractives advocades amb dubtoses referències i ajaure's amb elles... fins que cometen 
un error que els costa car i són acomiadades pel seu avorrit germà Howard (David Haig), el cervell que hi 
ha darrera del negoci. Quan Howard li exigeix que contracti un advocat d'una universitat prestigiosa 
perquè actui com a assessora legal o s'acomiadi de les seves opcions de compra d'accions, George 
converteix un inesperat enfrontament amb l'apassionada defensora ecologista Lucy Kelson (Sandra 
Bullock) en una espontània entrevista de treball. Lucy, una brillant advocada de Harvard amb una ment 
estratègica i conscienciada socialment, no té interès a utilitzar els afers de la Wade Corporation; de fet, 
està intentant evitar que George i la seva companyia enderroquin el Centre Comunitari del seu barri i 
construeixin apartaments al terreny annex. Quan George promet Lucy que protegirà el Centre Comunitari i 
la farà responsable de la distribució dels fons discrecionals de la Wade Corp. per a les causes benèfiques 
que ella triï, accepta l'ocupació a contracor. A mesura que passen els mesos, Lucy aconsegueix un 
impecable historial a Wade, malgrat les incomptables nits sense dormir i l'úlcera que li ha aparegut. No és 
la feina el que l'afecta. És George. Totalment irresponsable i sense cap dubte absort en si mateix, la tracta 
més com a una ajudant personal que com a la seva assessora legal encarregada de múltiples tasques, i 
ben just pot triar una corbata sense la seva ajuda. Després de mesos de rebre nombroses trucades de 
telèfon a altes hores de la nit i aconsellar-lo de les coses més senzilles als seus acords de divorci, passant 
pels partits de tenis, Lucy, desesperada, li dóna a George dos setmanes de termini. Però George es nega 
d'entrada a alliberar Lucy del seu contracte blindat i fa impossible que qualsevol altre la pugui contractar. 
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Finalment accedeix a deixar que se'n vagi, a condició que Lucy trobi una substituta molt capacitada. 
Apareix June Carter (Alicia Witt), una jove i ambiciosa advocada amb poca experiència però molt 
interessada en George. Abans que Lucy pugui concertar una entrevista adequada amb June, George li 
ofereix el lloc. A diferència de Lucy, que s'assegurava que la Wade Corporation utilitzés els seus 
considerables mitjans per a bones causes, June és una oportunista que fa que George se senti bé amb la 
seva riquesa, el seu poder i la seva superficialitat. No s'immuta quan Howard incompleix la promesa de 
George de protegir el Centre Comunitari de Lucy. I no considera que sortir amb el cap suposi un conflicte 
d'interessos. Mentrestant, alliberada de les exigències de la Wade Corporation, Lucy torna a centrar-se en 
el seu treball i es planteja amb tristesa la vida després de George. Quan veu June com la nova i espavilada 
assessora legal de George, s'adona que els seus autèntics sentiments cap a ell creuen la línia del 
professional al personal. Potser s'ha substituït a si mateixa massa bé. Al mateix temps, George fa front a 
la gran pèrdua d'una lleial confident, una assessora docta i un puntal que posa de manifest el millor que hi 
ha en ell. És massa tard perquè aquests dos diguin que s'estimen?

Domingo sangriento 
(Bloody Sunday)

Gènere: Drama
Director: Paul Greengrass
Protagonistes: James Nesbitt (Ivan Cooper), Allan Gildea (Kevin McCorry), Gerard 
Crossan (Eamonn McCann), Mary Moulds (Bernadette Devlin), Carmel McCallion (Bridget 
Bond). 

 

Sinopsi: A Irlanda del Nord, el 30 de gener de 1972, tretze persones van morir als carrers de la ciutat de 
Derry (Londonderry per als anglesos) i altres catorze van ser ferides per les bales de l'exèrcit britànic. Eren 
uns civils desarmats que participaven a una manifestació contra el decret del Govern britànic autoritzant 
els internaments preventius. Aquest dia, que es coneix a la història pel nom de Bloody Sunday (Diumenge 
Sagnant), va ser crucial en la història contemporània del problema irlandés perquè va convertir el conflicte 
(que s'arrossega des de fa més de 700 anys) en una guerra civil, va fer que molts jóvens s'integressin a 
l'IRA i va alimentar un cicle de 25 anys de violència. La pel·lícula narra tot allò que va passar aquell dia, 
des de la matinada fins a la nit, des de l'arribada de les tropes als carrers de la ciutat assetjada fins a la 
violenta intervenció dels soldats del Regiment de Paracaigudistes contra els manifestants civils, i segueix 
amb una mica més de detall a quatre homes: Ivan Cooper, líder dels defensors dels drets civils, ple 
d'idealisme i que comparteix el somni de Martin Luther King d'aconseguir un canvi pacífic; Gerry Donaghy, 
un rebel catòlic de 17 anys, que desitja establir-se i casar-se amb la seva noia (protestant) però que es 
veu arrossegat per l'enfrontament amb els soldats; el general de brigada Patrick MacLellan, comandant de 
l'exèrcit britànic a Londonderry, que es veu pressionat perquè detingui amb fermesa la manifestació, i un 
jove soldat, un operador de ràdio dels paracaigudistes, que, al costat de la seva unitat d'experimentats 
veterans, rep l'ordre d'entrar al Bogside.

Las horas 
(The hours)

Gènere: Drama
Director: Stephen Daldry
Protagonistes: Nicole Kidman (Virginia Woolf), Meryl Streep (Clarissa Vaughn), Julianne 
Moore (Laura Brown), Claire Danes (Julia), Ed Harris (Richard), Stephen Dillane (Leonard 
Woolf), Miranda Richardson (Vanessa Bell), Charley Ramm (Julian Bell), Jeff Daniels 
(Louis), Allison Janney (Sally).

 

Sinopsi: "Les hores" conta tres històries, les de tres dones que tenen com a nexe d'unió el llibre de 
Virginia Woolf "Mrs. Dalloway". La primera d'elles és la que protagonitza la mateixa escriptora (Nicole 
Kidman), qui en 1923 lluitava contra la idea del suïcidi mentre escrivia el llibre, que va ser la seva primera 
gran novel·la. La segona és Laura Brown (Julianne Moore), una mestressa de casa, mare i dona 
embarassada que prepara una festa d'aniversari per al seu marit a la ciutat de Los Angeles de 1943, 
mentre no pot parar de llegir el famós llibre. Una lectura que li provocarà una autèntica revelació que 
arribarà a canviar la seva vida. La tercera es trasllada al Nova York actual. Clarissa Vaughn (Meryl Streep) 
és una editora d'èxit que viu a la ciutat dels gratacels. És com una versió moderna de la "Mrs. Dalloway" 
de la novel·la. Està organitzant una festa en honor d'un amic i exnòvio anomenat Richard (Ed Harris) qui 
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està morint de la Sida. Este, li va posar el malnom afectuós de Mrs. Dalloway.

Más perros que huesos 
(More dogs than bones)

Gènere: Comèdia
Director: Michael Browning
Protagonistes: Joe Mantegna (De Salvo), Peter Coyote (Detective Darren Cody), 
Mercedes Ruehl (Victoria "Vic" Galetti), Debi Mazar (Mary), Paul Hipp (Quinn).

Sinopsi: Victòria "Vic" Galleti és una delinqüent professional que a bord d'un vol Los Angeles és informada 
que la policia li està esperant a l'arribada de l'avió. Allà es troba el detectiu Cody i Vic té deu minuts per 
amagar el milió de dòlars en metàl·lic. Hi ha molt en joc, i no només per la quantitat, sinó perquè la 
implacable i temuda cap de Vic, Iva Doll, també espera rebre la seva part dels diners. Vic decideix amagar 
els diners a l'equipatge de mà d'un turista d'origen indi, la qual cosa suposarà l'inici d'un conjunt de 
situacions equívocament i tràgicament còmiques. És una història plena d'humor negre sobre l'avarícia i la 
cobdícia, en la que els nois bons, un perdonavides ric de Les Vegas amb diners d'origen dubtós, se senten 
desorientats quan s'assabenten que un gos mestís, amb passió per cavar, s'ha apropiat del seu botí; els 
nois bons, persones aparentment civilitzades, que no obstant això, tenen problemes per aconseguir posar-
se d'acord, donen lloc gradualment a una lluita cobdiciosa que potser existeix sota la superfície de tot 
ciutadà honest. I el gos només vol soterrar el seu nou tresor.

Desenfocado 
(Autofocus)

Gènere: Drama
Director: Paul Schrader
Protagonistes: Greg Kinnear (Bob Crane), Willem Dafoe (John Carpenter), Maria Bello 
(Patricia Crane), Rita Wilson (Anne Crane), Rob Leibman (Lenny). 

  

Sinopsi: Los Angeles, 1964. Bob Crane, el famós locutor de ràdio del programa de màxima audiència KNX, 
està tocant la bateria a l'estudi com a part del seu xou matinal. A continuació, Crane es reunix amb Lenny, 
el seu fidel representant, qui li té preparat el paper principal en una nova sèrie de televisió , una comèdia 
que està ambientada en un camp de concentració durant la Segona Guerra Mundial. Crane creu que és el 
final de la seva carrera. Una vegada a casa, Crane parla amb la seva dona, Anne, sobre el projecte. Se 
sent ofesa per la idea, però finalment canvia d'opinió i està d'acord en fer-la. Els herois d'Hogan es va 
estrenar el 17 de setembre de 1965. Quan van sortir els nivells d'audiència, ocupava el cinquè lloc de 98 
programes a la franja de màxima audiència. I el primer lloc entre les noves sèries. Però mentre Crane 
gaudeix del seu èxit a la sèrie, hi ha tensió a casa. I al costat de la fama i als diners arriba una altra 
interessant novetat per a Crane: el sexe fàcil.

El adversario 
(L'adversaire)

Gènere: Drama
Director: Nicole Garcia
Protagonistes: Daniel Auteuil (Jean-Marc Faure), Géraldine Pailhas (Christine Faure), 
Francois Cluxet (Luc), Emmanuelle Devos (Marianne), Bernard Fresson (Pare de 
Christine). 

  

Sinopsi: Jean-Marc Faure (Daniel Auteuil) és un prestigiós investigador mèdic que treballa en 
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l'Organització Mundial de la Salut, per la qual cosa ha de viatjar contínuament a seminaris i conferències 
per tot el món. Malgrat el seu èxit professional, es tracta d'un home molt discret que viu en un petit poble 
francès, aparentment feliç al costat de l'esposa, els seus dos fills petits i encerclat d'un extens grup 
d'amics que li tenen apreci i que li donen tot el seu suport. Però Faure té un atípic aire gris després del que 
oculta un misteri que l'està torturant, però del qual no sembla no voler sortir. La seva covardia per 
afrontar la realitat el condueix cada vegada a idear majors mentides fins que es troba en una situació límit 
i pren mesures extremes. La realitat és que Jean-Marc Faure va assassinar la seua esposa, els seus fills i 
els seus pares i va intentar, sense èxit, suicidar-se. Les investigacions van demostrar que l'impecable i 
respectable Romand mai no havia estat metge, com va sostenir durant 18 anys, i el quals és encara més 
difícil de creure, no era cap altra cosa. Tota la seva vida va ser una imponent construcció de fantasia i 
engany, una façana, que finalment s'enfonsa en una explosió de violència i desesperació quan el seu 
descobriment es fa inevitable i el seu creador no pot mantenir-lo per més temps. Davant la perspectiva del 
seu descobriment, va preferir desfer-se de tots aquells l'opinió dels quals era més important per a ell.

Johnny English

Gènere: Comèdia
Director: Peter Howitt
Protagonistes: Johnny English (Rowan Atkinson), Pascal Sauvage (John Malkovich), 
Lorna Campbell (Natalie Imbruglia), Bough (Ben Miller), Vendetta (Douglas McFerran), 
Pegasus (Tim Pigott-Smith). 

 

Sinopsi: En un món insegur, hi ha poques coses que inspiren més confiança que el Servei Secret britànic. 
Famós internacionalment pel nivell dels seus agents, la modernitat tecnològica de les armes que utilitza i la 
xarxa mundial de captació d'informació, aquest Servei és un dels últims vestigis de l'honor dirigit per 
compromesos defensors de "la veritat". Quan el Servei s'adona de l'existència d'un pla per robar les joies 
de la Corona, el cas se li assigna immediatament al millor home amb què compten, el número u de l'elit de 
superagents de l'organització que no tarda a ser eliminat. Per desgràcia per al Servei Secret, tots els altres 
membres mitjanament dotats amb el que compta es reunixen molt aviat amb l'agent número u a l'altre 
món... un assumpte molt lleig, això de bombardejar un funeral. Qui pot estar darrera un complot tan 
diabòlic? Potser la mateixa ment diavòlica que pretén robar les joies de la Corona?. Només queda un home 
per protegir el país, venjar l'eliminació de tots els espies del Servei Secret i destapar el malvat 
emmascarat que pretén robar el símbol suprem de l'Imperi Britànic, les joies de la Corona. Aquest home 
és Johnny English, no sap el que és la por, no sap el que és el perill, no sap res de res. English es veu de 
sobte amb un cotxe d'alta tecnologia, armat amb els últims invents d'espionatge i amb accés lliure als 
arxius secrets de l'agència. No s'ho acaba de creure. Potser tot això li vingui quelcom gran, però l'interès 
amb la missió i dedicació per arribar fins al final és inqüestionable, especialment després de conèixer 
l'agent doble Lorna Campbell (Natalie Imbruglia). Sembla que el fet d'estar enamorat encara farà més 
emocionant això de salvar el país. 

El libro de la selva 2 
(Jungle book 2)

Gènere: Comèdia, animació
Director: Steve Trenbirth
Protagonistes: Baloo (diàlogs) (José Mediavilla), Baloo (cançons) (Jordi Vila), Mowgli 
(Fernando García Baró), Shanti (Paula Ribó), Ranjan (Auri de Cruz), Bagheera (Luis 
Porcar), Shere Khan (Constantino Romero), Pare de Ranjan (Carlos Kaniowsky), Kaa 
(Antonio Canal), Coronel Hathi (Ángel Amorós).

 

Sinopsi: "The Jungle Book 2" (El Llibre de la Selva 2) s'inicia just després del final de la pel·lícula original, 
quan Mowgli es troba dividit entre dos mons. El cadell humà viu en un poble amb altres éssers humans on 
descobreix tot allò que significa l'amor d'una família. Entre els seus nous companys hi ha Ranjan, el seu 
germà adoptiu, i Shanti, la nova amiga de l'ànima i la noia per la qual va abandonar la selva. Però viure al 
poble significa que Mowgli ha de seguir les normes dels humans, un concepte totalment nou per a ell que 
limita la llibertat de què gaudia a la selva. A més, Mowgli continua portant el batec de la selva al cor. 
Anyora el seu col·lega Baloo, que també està desitjant tornar a veure el seu petit amic humà. La sàvia 
pantera Bagheera i la patrulla d'elefants del Coronel Hathi tracten d'evitar que Baloo s'interposi a la nova 
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vida de Mowgli. Mentrestant, Mowgli desperta la curiositat dels nois del poble respecte la selva, a més de 
composar un nou tema musical, Jungle Rhythm. Des que naixen, els nois del poblat se'ls adverteix dels 
perills que amaga la selva i se'ls prohibeix endinsar-se al misteriós bosc. Però l'apegalosa cançó de Mowgli 
incita els nois a explorar aquests paratges prohibits. No obstant això, el pare adoptiu de Mowgli 
aconsegueix detenir-los a temps i castiga Mowgli per la seva indisciplina. Mentrestant, Baloo no és l'únic 
que està desitjant tornar a veure Mowgli: el voraç tigre Shere Khan també l'espera amb impaciència per 
venjar-se de la humiliació que el cadell humà li va fer passar. Shere Khan s'infiltra al poblat a la recerca de 
Mowgli. Però Mowgli acaba d'escapolir-se a la selva amb l'ajuda de Baloo. Shanti està tan preocupada per 
Mowgli que es recupera a la por que li inspira la selva i el segueix. Sense adonar-se, l'incorregible Ranjan 
va darrere d'ella. Baloo està decidit a convèncer el cadell humà que el seu lloc és a la selva, i per a això 
recorre a la música, amb un número de l'estil de Busby Berkeley titulat W-I-L-D. Però la diversió no dura 
massa temps. Kaa, la serp hipnotitzadora, té fam, Shere Khan té set de venjança i els habitants del poblat 
escombren la selva a la recerca de Mowgli per dur-lo a la seguretat del poblat. Al final, Shanti i Baloo han 
d'unir les forces per ajudar el seu amic comú a vèncer el malvat tigre, mentre que Mowgli es troba davant 
la difícil disjuntiva de decidir entre els seus antics amics i la seva nova família.

Ocho noches locas 
(8 crazy nights)

Gènere: Animació
Director: Seth Kearsley

 

Sinopsi: A la primera nit d'Hanukah, el sempre rondinaire Davey se'n va de festa i és detingut. I com que 
aquesta no és la primera vegada que ell ha sortit d'un rebombori amb incidents, el jutge de la ciutat 
sentencia Davey a deu anys de presó. És només a través de la intervenció d'un agradable vellet àrbitre de 
joc anomenat Whitey (també amb la veu de Sandler) que Davey és absolt. Whitey, un àrbitre local de 
bàsquet, acorda fer-se responsable de Davey, el qual se'n riu desagraïdament. Malgrat que Whitey pateix 
el temperament enutjós de Davey i de la seva mala actitud amb bon humor, altres no són tan 
comprensius, particularment l'amor de la seva joventut Jennifer, que ha tornat a Dukesberry amb el seu 
fill, Benjamin. Quan la casa mòbil de Davey es crema, ell és forçat a mudar-se a casa de Whitey i la seva 
queixosa germana, Eleanor (també amb la veu de Sandler). L'atmosfera familiar suavitza Davey d'alguna 
manera fins que ells s'adonen del seu penós passat. Ell es recolza en Whitey i Eleanor, i esclata en plors. 
És només a través de confrontar els fantasmes de les festes passades, i en un acte de clemència generosa, 
que Davey és capaç de suportar els seus dimonis i tornar a gaudir de les festes una altra vegada. 

Destino final 2 
(Final destination 2)

Gènere: Terror, thriller
Director: David R. Ellis
Protagonistes: Ali Larter (Clear Rivers), Michael Landes (Agent Thomas Burke), A.J. 
Cook (Kimberly Corman), Terrence Carson (Eugene Dix), Jonathan Cherry (Rory), Keegan 
Connor Tracy (Kat), Sarah Carter (Shaina), Linda Boyd (Nora Carpenter), David Paetkau 
 (Evan Lewis), James Kirk (Tim Carpenter).

 

Sinopsi: A Destino Final 2, ens tornem a trobar amb Clear Rivers (Ali Larter), l'única supervivent del vol 
180 a la primera part de la pel·lícula. Ha decidit tancar-se en un lloc segur segons ella, un hospital 
psiquiàtric, i viu aterrida per la convicció que la mort la trobarà com ho va fer amb tots els seus amics. 
Potser Clear estigui boja però no s'equivoca. La mort s'apropa per l'autopista 23, direcció sud. En un viatge 
de cap de setmana amb els seus amics, Kimberly Corman (AJ Cook) veu com un camió que transporta 
enormes troncs de fusta perd el control i amb això tota la càrrega, provocant una esgarrifosa reacció en 
cadena que deixa un rastre de metall torçat i cadàvers entre els que es troba ella mateixa. Un moment 
després Kimberly es troba atrapada pel trànsit del carril d'entrada a l'autopista, entre la fila de cotxes que 
moments abans havia vist com un munt de ferralla. Ha estat només una visió. Però ha estat també un 
avís?. Kimberly decideix actuar i bloqueja l'entrada a l'autopista 23 fins a l'arribada d'un jove agent de 
policia (Michael Landes). Els conductors es queixen i el xiulen fins que la seva premonició comença a 
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reproduir-se davant dels seus ulls. La mort avança per la carretera en forma d'un enorme xoc en cadena 
dels quals els conductors del carril d'entrada s'escapen pels pèls. Però Kimberly sap que no ha acabat. La 
mort no es deixarà enganyar tan fàcilment. El grup de desconeguts, que en la visió de Kimberly estaven 
destinats a morir en el desastre, ha d'unir-se a ella en una emocionant carrera contra el temps i contra la 
seva pròpia por a fi de fer el que no van poder fer, excepte ella, els passatgers del vol 180: sobreviure.

El último golpe 
(Heist)

Gènere: Thriller
Director: David Mamet
Protagonistes: Gene Hackman (Joe Moore), Danny Devito (Bergman), Delroy Lindo 
(Bobby Blane), Sam Rockwell (Jimmy Silk), Rebecca Pidgeon (Fran), Ricky Jay (Don 
Pincus), Patty Lupone (Betty Croft), Karen Chiche (Alex), Christopher Kaldor (Laszio), 
Andreas Apergis (Trooper), Tony Calabretta (Coffeeman).

 

Sinopsi: Joe Moore té una esposa jove i atractiva, diverses persones li deuen diners, i a més té un treball 
que li agrada. És lladre. La seva vida es veu trasvalsada quan una inoportuna càmera de vídeo de 
seguretat el filma en plena feina. El seu encobridor i comprador d'objectes robats, Bergman es nega a 
pagar-li els diners que li deu, i és probable que la seva esposa estigui enganyant-lo amb el jove lloctinent 
del perista. Moore i el seu col·lega habitual, Bobby Blane, així com el seu còmplice Pinky Pincus es troben 
de sobte a la ruïna, traïts i estorquits. Moore es veu obligat a ajuntar de nou al seu equip amb la intenció 
de donar un últim cop per a Bergman. Vendrà Bergman a Moore als polis? Canviarà la seva dona al veterà 
Moore per un amistançat? Es tiraran enrere Blane i Pincus desapareixent del mapa i deixant Moore penjat? 
qui hem de creure? Qui serà el traïdor? Qui ha mentit una vegada, és sempre un mentider? Qui sortirà 
d'aquesta amb un somriure en la boca o qui no sortirà de cap manera?

Some voices
(Some voices)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Simon Cellan Jones
Protagonistes: Daniel Craig (Ray), David Morrissey (Pete), Kelly MacDonald (Laura), 
Julie Graham (Mandy), Peter McDonald (Dave), Nicholas Palliser (amic), Huss Garbiya 
(home amb mòbil), Edward Tudor Pole (venedor encenedors), Ashley Walters (ajudant 
cuina), Gem Durham (caixera).

 

Sinopsi: La pel·lícula narra la història de Ray, un jove enigmàtic i encantador que surt d'un hospital 
psiquiàtric per quedar a l'atenció del seu ocupat i superprotector germà, Pete. Les coses comencen bé, 
perquè Ray s'esforça a ajudar Pete en tots els aspectes de la seva vida: treball, llar, vida amorosa... amb 
resultats còmics; però quan Ray s'enamora perdudament de Laura, una absurda noia escocesa, amb els 
seus propis problemes emocionals, el fràgil equilibri que ell ha començat a gaudir, trontolla i els 
esdeveniments entren en una dinàmica que s'escapa de les seves mans. 

Marlene Dietrich: Su propia canción 
(Marlene Dietrich: Her own song)

Gènere: Documental
Director: J. David Riva
Protagonistes: Burt Bacharach, Burt Bacharach, André G. Brunelin, Rosemary Clooney, 
Buck Dawson, Alfred Hens, Beate Klarsfeld, Hildegard Knef, Volker Kühn, Thomas 
Langhoff, A.C. Lyles, Elisabeth McIntosh, Maria Riva, Volker Schlöndorff.

Sinopsi: Traïdora i patriota, soldat i deessa de la pantalla, icona de controvèrsia i objecte tant de desig 
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com d'odi. Això era Marlene Dietrich, coneguda per tothom fins en el seu més íntim detall, encara que mai 
no totalment compresa.
Sota el glamour i la notorietat de l'estrella de cinema jau una altra història, encara molt més espectacular. 
És la història d'una dona que es va avançar a la seva època. Rebel política i suprema seductora, va ser una 
pertinaç croada per la llibertat el missatge de la qual ressona encara avui segons adquireix nou significat. 
Aquest documental en forma de llargmetratge narra la història de la vida de Marlene Dietrich concentrant-
se en la seva contribució a la lluita contra el feixisme a la Segona Guerra Mundial. També és la història de 
la llegendària filla d'Alemanya que va desafiar, i després es va reconciliar, amb el difícil passat de la seva 
terra natal. Material mai no vist abans, metratge de nova creació i càndides entrevistes donen una 
perspectiva nova a la vida de la Dietrich a mesura que emergeix la veritat que s'amaga després del mite.

Valentín

Gènere: Drama
Director: Juan Luis Iborra
Protagonistes: Ricardo (Lluís Homar), Valentín (Iñaki Font), Jaime (Armando Del Río), 
Lola (Elisa Matilla), Albert (Jorge Bosch), Raúl (Alberto San Juan), Ramón (David Selvas), 
Ana (Oriana Bonet), Pepe (Miquel Garcia Borda), María (Lola Cardona), Eusebio (Roberto 
Álamo), Laura (Merce Pons).

Sinopsi: Ricardo, director d'una companyia de teatre, vol muntar un espectacle a partir de l'obra de 
Shakespeare, per això decideix traslladar-se amb un grup d'actors a una masia al camp. A la companyia hi 
ha un nou actor, Valentín. És el més jove de tots i serà qui interpreti els personatges femenins de les obres 
de Shakespeare. L'arribada de Valentín desencadena una tempesta de zels, enveges i passions. Ricardo, 
que acaba de trencar una llarga relació amb la seva dona, descobreix una atracció cap a Valentín que el 
trastorna. Jaime, el primer actor de la companyia, es veu de sobte relegat a papers secundaris i és 
substituït per Valentín. Els seus zels li porten a actuar com l'Iago d'Othello. Ningú a la companyia no pot 
fer res perquè succeeixi l'inevitable. La bogeria s'apodera de Ricardo i tots són espectadors d'un tràgic 
final. 

Atrapada 
(Trapped)

Gènere: Thriller
Director: Luis Mandoki
Protagonistes: Kevin Bacon (Joe Hickley), Charlize Theron (Karen Jenning), Stuart 
Townsend (Will Jenning), Courtney Love (Cheryl Tilly), Dakota Fanning (Abby Jenning), 
Pruitt Taylor Vince (Marvin). 

 

Sinopsi: Alguns criminals prenen el control de l'entorn amb tanta persuasió, i esborren les empremtes tan 
eficaçment que no deixen rera d'ells només víctimes horroritzades, tan esglaiades que es retiren en silenci, 
donant gràcies per haver recuperat la seva vida. Així són les desafortunades víctimes de Joe i Cheryl 
Hickey (Kevin Bacon i Courtney Love), els qui al costat del cosí de Joe, Marvin (Pruitt Taylor Vince), han 
ideat i polit un pla per treure-li diners a les famílies riques. Han capturat famílies indefenses amb 
seguretat, habilitat i èxit. Però aquesta vegada, han triat la família equivocada, una família que decideix 
contraatacar i prendre el control d'una terrorífica experiència que es dirigeix vertiginosament cap a 
conseqüències impensables. Will Jenning (Stuart Townsend), un jove anestesista, i la seva esposa Karen 
(Charlize Theron), una brillant dissenyadora tèxtil, viuen a la seva preciosa casa de Portland, Oregon, amb 
la filla de sis anys d'edat, Abby (Dakota Fanning). Estant Will en una conferència a Seattle, Karen i Abby 
tornen a casa i en pocs minuts les seves confortables vides es veuen destrossades. Quan Abby és 
segrestada pels Hickey, es posa en marxa el inhumà pla de 24 hores que posarà a prova els límits de totes 
les coses que els Jenning donen per establertes. Atrapats en dos ciutats diferents, Will i Karen 
descobreixen fins on poden arribar per recuperar la filla. Tres localitzacions, tres segrestadors, tres 
ostatges, una família i 24 esgarrifoses i vertiginoses hores transcorren fins que tot acaba. Però al mateix 
temps tot es gira en contra dels Hickey i el crim perfecte es resol, també emergeix una impactant història 
que ho canviarà tot.
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Empire

Gènere: Drama
Director: Franc Reyes
Protagonistes: John Leguizamo (Víctor Rosa), Peter Sarsgaard (Jack), Denise Richards 
(Trish), Vincent Laresca (Jimmy), Isabella Rossellini (La Colombiana), Sonia Braga (Iris), 
Delilah Cotto (Carmen), Nestor Serrano (Rafael Menéndez), Treach (Chedda), Fat Joe 
(Tito Severe). 

 

Sinopsi: Víctor Rosa és un jove i carismàtic gàngster llatí per qui els diners ho pot tot i que presumeix de 
ser un jove empresari segons el model de Rockefeller, Carnagier o Gates. Però la clau de l'èxit de Víctor 
Rosa és el negoci dels "fàrmacs del carrer", un imperi construït a partir d'una barreja especial d'heroïna 
anomenada "Empire". La bella promesa de Víctor, Carmen (Delilah Cotto), estudia a la Universitat Baruch, 
on coneix i es fa amiga d'una altra de les estudiants, Trish (Denise Richards). Quan Trish presenta Carmen 
i Víctor al seu nòvio i conseller financer Jack (Peter Sargaard) en el decurs d'una selecta festa a un elegant 
àtic, els dos jóvens descobreixen que tenen moltes coses en comú. Quan Jack li ofereix a Víctor participar 
en les seves transaccions borsàries, aquest ho interpreta immediatament com una possible sortida de la 
violència del carrer i una oportunitat per entrar al paradís dels negocis legals, on l'espera els diners nets i 
l'estil de vida sofisticat del Soho. Però mentre intenta comprar la seva sortida, Víctor s'adona que els vells 
lligams no són tan fàcils de trencar, i que el preu d'entrar a la legalitat és molt superior del que mai hauria 
imaginat.

Evelyn

Gènere: Drama
Director: Bruce Beresford
Protagonistes: Pierce Brosnan (Desmont Doyle), Julianna Margulies (Bernadette), Aidan 
Quinn (Nick), Stephen Rea (Michael), Alan Bates (Tom Connolly), John Lynch (Wolfe), 
Sophie Vavasseur (Evelyn Doyle).

 

Sinopsi: Basat en fets reales, Evelyn narra l'emocionant història del Desmond Doyle i els seus fills menors 
Evelyn, Maurice i Dermot. Lluitant per pujar els seus fills sol a l'Irlanda de 1953, Doyle se sent desolat 
quan el poder de l'Església i els Tribunals irlandesos li prenen els seus fills i els internen en orfenats. Jurant 
reunir la seva família, rep l'ajuda dels seus amics i junts intenten fer el que no s'ha fet mai: portar una llei 
davant el Tribunal Suprem d'Irlanda. La lluita de Doyle per mantenir la família intacta es converteix en una 
mostra de l'amor d'un pare i el poder de l'esperit humà.

Lluvia 
(Rain)

Gènere: Drama
Director: Katherine Lindberg
Protagonistes: Ellen (Melora Walters), Richard (Kris Park), Tom (Jamey Sheridan), 
Audrey (Diane Ladd), Patsy (Jo Anderson), Eric (Adrian Johansson), Ben Patterson (Ezra 
Buzzington), Paul Biddle (Tahmus Rounds). 

Sinopsi: Ellen (Melora Walters) no pot escapar a la visió del cadàver del seu marit estès sobre el terra 
ensanguinat de la cuina. Però no sap què fer amb el cos. No és fàcil comprendre que acabes de matar a la 
teva parella i, al mateix temps, treure'l de casa per amagar-lo. Ellen decideix visitar sa mare, Audrey 
(Diane Ladd), una dona tan afectuosa com dominant amb qui manté una relació plena de zones fosques. 
Tampoc no sembla normal l'actitud cap a ella de Tom (Jamey Sheridan), el xèrif del poble, amb qui Ellen 
es troba camí de casa d'Audrey. Tom es mostra estranyament distant tenint en compte que tots dos van 
mantenir una amistat molt estreta feia anys. El xèrif té un fill adoptiu quelcom problemàtic, Richard (Kris 
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Park) que de fa unes setmanes s'ha colat al llit d'una dona sense que son pare ho sàpiga. I l'única que 
sembla intuir què està passant entre el seu fillastre i Ellen és Patsy (Jo Anderson), que al seu torn manté 
un ardent idil·li de carretera amb Paul, el marit d'Ellen. La temperatura augmenta i els ànims dels amants 
insatisfets s'exalten. Tant que la pluja no serà prou per aclarir tot el que està a punt de succeir entre els 
protagonistes d'aquesta història. 

Recién casados 
(Just Married)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Shawn Levy
Protagonistes: Tom Leezack (Ashton Kutcher), Sarah McNerney (Brittany Murphy), Peter 
Prentis (Christian Kane), Kyle (David Moscow), Lauren (Monet Mazur), Sr. McNerney 
(David Rasche), Mr. Leezack (Raymond J. Barry), Willie McNerney (Thad Luckinbill), Paul 
McNerney (David Agranov), Dickie McNerney (Taran Killam). 

  

Sinopsi: Tom Leezak (Ashton Kutcher) és un jove que treballa com a comentarista del trànsit d'una 
emissora de ràdio al torn de nit. El seu treball no li entusiasma massa, però és un home molt treballador 
que aspira a una mica més, i a més és un gran entusiasta dels esports. Precisament jugant amb els seus 
col·legues a la platja a futbol americà, dóna un cop de pilota sense voler a Sarah McNerney (Brittany 
Murphy), una guapíssima jove que passejava per allà amb el seu gos. Entre tots dos neix l'amor. El que no 
sap en un principi Tom és que Sarah procedeix d'una família molt rica, i molt 'pija', que a més no veu amb 
bons ulls el ràpid romanç entre tots dos. I encara que el jove intenta integrar-se al cercle familiar i d'amics 
d'ella, fracassant en l'intent, Sarah està segura que és l'home de la seva vida, ignorant els consells del 
pare i de la germana, donant així el pas cap a l'altar. La boda se celebra, encara que tots dos tenen alguns 
secretet per amagar. Contents i feliços, es disposen a començar la nova vida de casats amb unes altes 
aspiracions sobre el seu futur. Però les coses comencen a anar malament a la mateixa lluna de mel, en la 
qual tenen previst en primer lloc visitar un bonic hotel a Suïssa, per traslladar-se després a Venècia, ciutat 
romàntica per excel·lència. Entre una ratxa d'autèntica mala sort en què entre altres coses, acaben amb la 
instal·lació elèctrica d'un hotel, i passen la nit al cotxe petit que han llogat i que acabarà en un cingle, i la 
presència del riquíssim exnòvio de Sarah, tots dos passaran una autèntica prova de foc que mostrarà fins 
on arriben els límits del seu jove amor.

Los Thornberrys - La película 
(The Wild Thornberrys) 

Gènere: Animació
Director: Jeff Mcgrath

 

Sinopsi: Els directors de cine documental Nigel i Marianne Thornberry arriben a Àfrica amb la família: la 
precoç Eliza, la rebel Debbie i Donnie, el nen salvatge que han adoptat. Han vingut per enregistrar un fet 
miraculós: segons la llegenda nativa, cada pocs segles milers d'elefants sorgeixen de la seguretat dels 
boscos quan la lluna enfosqueix el sol per observar l'eclipsi. Però en aquesta ocasió aquestes magnífiques 
criatures corren greu perill si romanen exposades a l'àmplia vall congolesa. Els malvats caçadors furtius 
Sloan i Bree Blackburn pretenen parar-los una emboscada per fer-se amb les seves preades banyes d'ivori 
i no estan disposats a deixar que res no s'interposi al seu camí. Un dia Eliza i el seu ximpanzè Darwin 
veuen com els furtius segresten un cadell de mona davant de l'horror de sa mare Akela. Tractant de salvar 
el cadell, Eliza s'agafa a l'escala de corda que penja de l'helicòpter dels furtius i aconsegueix salvar la vida 
de miracle gràcies a la intervenció de la seva família. La gosadia d'Eliza serveix perquè la seva àvia 
Cordelia convenci els seus pares per enviar-la a una residència d'estudiants de Londres dirigida per la Sra. 
Fairgood. Però Eliza se sent allà com un peix fora de l'aigua. Desesperada per no haver aconseguit salvar 
el cadell, es mor per tornar a l'Àfrica, sobretot quan el mateix xaman que li va donar el do de comunicar-
se amb els animals li transmet en un somni que el cadell segueix amb vida. Ajudada per la seva companya 
d'habitació Eliza aconsegueix tornar a l'Àfrica però allà descobreix que els furtius tenen plans molt més 
malvats del que ella havia imaginat. Què pot fer una nena pigada de dotze anys amb cues i un corrector 
dental per enfrontar-se a un pla tan maligne? Com podrà Eliza avisar els elefants del perill que corren si de 
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sobte perd el seu do de comunicar-se amb els animals? 

El Guerrero 
(The Warrior)

Gènere: Drama
Director: Asif Kapadia
Protagonistes: Irfan Khan (El guerrer), Puru Chiber (El fill del guerrer), Sheik Anudin 
(Biswas), Sunita Sharma.

Sinopsi: El guerrer és el relat d'un viatge èpic, des dels remots i intemporals deserts d'Índia fins a les 
muntanyes de l'Himàlaia. Lafcadia és el cap d'una petita banda de guerrers al servei d'un senyor tirànic, 
que controla la regió des de la seva fortalesa del desert, utilitzant els guerrers per destruir els pobles que 
es retarden en el lliurament dels seus tributs. En una d'aquestes incursions de càstic, Lafcadia es troba 
amb una nena que li produeix una impressió tan profunda que llença la seva espasa i jura que mai més no 
tornarà a matar. Decideix fugir de la violència que governa la seva vida i tornar amb el seu fill, el joven 
Katiba, al seu poble natal a les muntanyes. Però el seu senyor no accepta desercions. 

El hombre del tren
(L'homme du train)

Gènere: Comèdia, drama
Director: Patrice Leconte
Protagonistes: Manesquier (Jean Rochefort), Milan (Johnny Hallyday), Max (Charlie 
Nelson), Sadko (Pascal Parmentier), Luigi (Jean-François Stévenin), Viviane (Isabelle Petit-
Jacques), cirujà: (Alain Guellaff). 

 

Sinopsi: Una ciutat mitjana amb una estació al final del dia. Un tren para i baixa un home. Un home sol, 
que arriba a la ciutat per primera vegada. S'anomena Milan, un homenàs amb aire de decepció i una bossa 
de viatge a les espatlles, tan desgastada com el seu propietari. Una farmàcia a punt de tancar. Entra 
buscant aspirines efervescents i troba Manesquier, professor de llengua jubilat, més gran que ell. La creu 
verda de neó s'apaga. Els dos homes es troben al carrer ja desert, caminant a la mateixa direcció. Encara 
que no poden ser més oposats o, almenys, més diferents, sembla que simpatitzen, molt a poc a poc, i per 
una simple raó: curiosament, a cada un li hagués agradat portar la vida de l'altre. El professor somiava de 
ser un aventurer, l'aventurer podia imaginar-se com un home casolà. D'aquí a tres dies, Milà ha d'atracar 
el banc local. Per això ha vingut. D'aquí a tres dies, Manesquier ha de sotmetre's a un triple bypass, per 
això té por. Tres dies per conèixer-se. Tres dies per creure's que hauria estat possible dur una altra vida. 
Tres dies abans del triple salt mortal. Però, i si tot surt malament? 

La Copa 
(Phörpa)

Gènere: Comèdia
Director: Khyentse Norbu
Protagonistes: Orgyen Tobgyal (Geko), Neten Chokling (Lodo) Jamyang Lodro (Orgyen), 
Lama Chonjor (Abbot).

 

Sinopsi: Als anys 50 l'armada Roja va envair el Tibet, matant més de 1.200.000 persones dels sis milions 
de tibetans existents a l'època i destruint 10.000 monestirs. Avui el Tibet compta amb més xinesos que 
tibetans. Per damunt del perill, nombroses famílies envien en secret els seus fills a l'estranger amb 
l'esperança que rebin una educació budista tradicional. Inspirada en fets reals, la pel·lícula narra la història 
de dos joves tibetans, Palden i Nyima, que després d'haver fugit del Tibet arriben a un monestir al nord de 
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l'Índia, al peu de l'Himàlaia. Allà reben la seva ordenació i comencen l'aprenentatge de la vida monàstica. 
Però el que allà troben està lluny en algunes ocasions de la tranquil·litat i les disciplines pròpiament 
monàstiques. Aviat els nois es fan amics de la resta dels joves budistes i comencen a ser partícips 
d'esdeveniments més relacionats amb la cultura occidental que no pas amb la seva pròpia, i allunyant-se 
de l'austeritat que s'espera en un monestir tradicional tibetà. Més complicat és educar els nois quan s'està 
celebrant la Copa del Món de futbol i molts d'ells estan pendents d'aquest esdeveniment. Sobretot Orgyen, 
un jove bromista i rebel de catorze anys que té al futbol com a segona religió i s'inventa milers de recursos 
per poder veure el futbol. A la final la febre d'aquest esport acaba instal·lant-se al si del monestir.

El sueño de Valentín

Gènere: Drama, comèdia
Director: Alejandro Agresti
Protagonistes: Àvia (Carmen Maura), Valentín (Rodrigo Noya), Leticia (Julieta Cardinali), 
Tío Chiche (Jean Pierre Noher), Rufo (Mex Urtizberea), Pare (Alejandro Agresti). 

 

Sinopsi: 1960, Buenos Aires. Valentín és un nen de nou anys que viu amb l'àvia en un pis humil. Sa mare 
va desaparéixer quan ell tenia tres anys i son pare és un bala perduda incapaç de prendre responsabilitats. 
La vida de Valentín transcorre modesta i amb dos obsessions: convertir-se en un astronauta i que son pare 
li porti al costat de sa mare. Però son pare no vol remoure el passat i, a més, no deixa de decebre'l 
presentant-li nòvies horribles, fins que arriba Leticia, de qui Valentín agafa afecte immediatament. Quan la 
seva àvia mor, Valentín decideix fabricar-se la seva pròpia família: Leticia i Rufo, un amic pianista que viu 
al barri, es convertiran en els seus pares adoptius. 

La presa 
(The Hunted)

Gènere: Acció
Director: William Friedkin
Protagonistes: Tommy Lee Jones (L.T. Bonham), Benicio Del Toro (Aaron Hallam), 
Connie Nielsen (Abby Durrell), Jenna Boyd (Loretta Kravitz), Leslie Stefanson (Irene 
Kravitz). 

 

Sinopsi: Aaron Hallam (Benicio del Toro) és un soldat que participa als combats que tenen lloc a Kosovo, 
a l'antiga Iugoslàvia. Pertany a les Forces Especials nord-americans que estan destinades a una zona en 
què els soldats serbis estan assassinant indiscriminadament a la població d'origen albanès. Ha de complir 
una missió: assassinar el comandant serbi al comandament. I la duu a terme, rebent per aquest motiu 
l'Estrella d'Argent al valor. Però Hallam no pot oblidar tot allò que va veure allà, tots aquests assassinats 
d'éssers innocents: cada nit es desperta turmentat pels terribles malsons en què només veu mort i 
destrucció. Quatre anys més tard, Hallam apareix en un bosc d'Oregon, perseguit per dos homes que 
semblen caçadors, però només ho semblen: porten rifles de mira telescòpica d'origen militar. És com si 
Hallam estigués a tot arreu, la seva veu ressona a tot arreu, i els dos homes estan desesperats. Amb el 
seu ganivet, els mata brutalment i els esquartera. Però no és la primera vegada que ho fa, altres dos 
caçadors també han mort de la mateixa manera, i l'FBI està desesperat per capturar la persona que ha 
comès els crims. Per això contacten amb l'únic home que pot capturar-lo. Es tracta de LT Bonham (Tommy 
Lee Jones), un ex-agent que ensinistrava homes en l'art de matar. Ara està retirat a l'estat canadenc de 
British Columbia, on treballa per als ecologistes intentant oblidar el seu passat, però en veure les fotos 
dels homes esquarterats, decideix ajudar-los. LT sap que es tracta d'Hallam, un dels seus alumnes, qui fins 
i tot li va escriure mentre queia a l'abisme de la bogeria i l'implorava la seva ajuda, però LT no va fer cas a 
les demandes d'ajut. Només ell pot capturar-lo, i el seu destí és enfrontar-se en un combat a mort.
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El núcleo 
(The Core) 

Gènere: Ciència ficció
Director: Jon Amiel
Protagonistes: Aaron Eckhart (Josh Keyes), Hilary Swank (Major Rebecca Childs), Delroy 
Lindo (Dr. Edward Brazleton), Stanley Tucci (Dr. Conrad Zimsky), Dj Qualls (Rata), 
Tcheky Karyo (Sergei Leveque), Bruce Greenwood (Comandant Robert Iverson), Richard 
Jenkins (General Thomas Purcell), Alfred Woodard (Stick). 

 

Sinopsi: Per raons desconegudes, el nucli interior de la Terra ha deixat de girar, provocant la ràpida 
malmesa del camp electromagnètic del planeta. De manera instantània comença a canviar la vida al 
globus. A Boston, moren de forma sobtada 32 persones amb marcapassos que vivien totes elles en un radi 
de deu illes de cases de la ciutat. A Sant Francisco s'enfosa el pont del Golden Gate submergint centenars 
de persones. Al londinenc Trafalgar Square grups senceres de coloms perden de sobte la seva capacitat de 
navegació i es posen a volar envoltats pel pànic, xocant contra els parabrisa dels cotxes i fent que els 
conductors perdin el control del vehicle. I a Roma els murs del vell Coliseu Romà s'enfonsen de sobte 
davant milers de garratibats turistes. Per tal de cercar una solució a aquesta crisi, el govern i l'estament 
militar demanen ajuda al geofísic Dr. Josh Keyes (Aaron Eckhart) i a un grup format pels millors científics 
mundials: hauran de viatjar al centre de la Terra en un vehicle subterrani al comandament de dos 
terranautes, la major Rebecca "Beck" Childs (Hilary Swank) i el comandant Robert Iverson (Bruce 
Greenwood). La seva missió és la de detonar un dispositiu nuclear que servirà per reactivar el nucli i així 
salvar el món sencer d'una destrucció segura. El planeta Terra es veu destruït per una sèrie de catàstrofes 
inexplicables. El geofísic Dr. Josh Keyes (Aaron Eckhart) i l'expert francès en armes nuclears Dr. Sergei 
Leveque (Tchéky Karyo) són cridats a Washington pel general Thomas Purcell (Richard Jenkins) per 
determinar si el que succeeix és obra d'una acció enemiga. Al front de l'equip de la Universitat d'Illinois, 
Keyes descobreix el misteri que s'oculta després d'aquesta sèrie de tragèdies: és una mica més aterridor 
que qualsevol acte de guerra. El nucli interior de la Terra ha deixat de girar i a causa d'això el camp 
electromagnètic del planeta, que li protegeix de la radiació solar, s'ha col·lapsat. Si no es resol ràpidament 
el problema, els avions començaran a caure i tots els aparells electrònics quedaran destruïts. La 
descàrrega estàtica a l'atmosfera crearà súper tempestes que provocaran una pluja de rajos per metre 
quadrat i, el pitjor de tot, la radiació de microones abrasarà literalment el planeta. Aterrit per aquest 
descobriment, Keyes consulta l'opinió del famós geofísic Dr. Conrad Zimsky (Stanley Tucci), un arrogant 
científic que arriba a la mateixa terrible conclusió: l'única forma de reactivar el nucli és viatjar fins a ell. 
Instal·lat en un lloc remot del desert d'Utah, un científic brillant, el Dr. Ed "Braz" Brazzelton (Delroy Bonic) 
ha desenvolupat un vehicle subterrani que pot penetrar a la superfície del planeta, arribant fins al seu 
nucli. Keyes forma un equip de científics i astronautes a qui s'afegeixen els primers terranautes de la 
història, la major Rebecca "Beck" Childs (Hilary Swank) i el comandant Robert Iverson (Bruce Greenwood). 
Han de viatjar en aquest vehicle d'alta tecnologia fins a arribar a l'interior de la Terra i fer detonar un 
dispositiu nuclear que aconsegueixi tornar l'equilibri al planeta.

Marie-Jo y sus dos amores 
(Marie-Jo et ses deux amours)

Gènere: Romàntica, drama
Director: Robert Guédiguian
Protagonistes: Ariane Ascaride (Marie-Jo), Jean-Pierre Darroussin (Daniel), Gérard 
Meylan (Marco), Julie-Marie Parmentier (Julie), Jacques Boudet (Jean-Christophe). 

Sinopsi: Marie-Jo estima profundament Daniel, el seu marit. Amb ell i la seva filla Julie han format una llar 
feliç, vivint segons les seves pròpies idees. Daniel ha muntat una cooperativa d'obrers perquè els joves 
treballin sense ser explotats i Marie-Jo, a més de portar la comptabilitat de l'empresa, s'encarrega de 
traslladar malalts crònics des de les seves llars als centre hospitalaris. Tot i estimar profundament el seu 
marit, manté una relació clandestina amb Marco, el seu amant des de fa un any. Aquesta doble vida li 
produeix un gran turment a Marie-Jo perquè és incapaç de prescindir d'un dels dos.
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Amantes criminales 
(Les amants criminels)

Gènere: Thriller
Director: François Ozon
Protagonistes: Natacha Régnier (Alice), Jérémie Rénier (Luc), Miki Manojlovic (Home del 
bosc), Salim Kechiouche (Saïd), Yasmine Belmadi (Karim). 

 

Sinopsi: Alice, és una noia atractiva que li agrada jugar a jocs de seducció i de violència. Un dia Alice 
decideix matar Said, un atractiu company de classe. Però ella no pot fer-ho sola. Així que Alice manipula el 
seu ingenu nòvio Luc, perquè cometi el crim a sang freda, com a prova del seu amor. No serà tan fàcil com 
Alice pensava. Els assassinats poden ser confusos i esgotadors. Alice pensa que ho té tot completament 
planificat. Però la vida d'un veritable assassí, pot estar carregada de moltes dificultats. Alice i Luc van al 
bosc per desfer-se del cos de Said. Un cop la feina s'ha acabat, Alice i Luc s'adonen que s'han perdut. 
Afortunadament, troben una barca a la vora del riu. Però únicament els porta a un lloc molt més profund 
del bosc. Glaçats, famolencs i totalment sols, tenen la sort de topar amb una petita cabana habitada per 
un llenyataire solitari. Però Alice i Luc no s'adonen que estan a punt de descobrir que la vida no és un 
conte de fades. 

El Oro de Moscú

Gènere: Comèdia
Director: Jesús Bonilla
Protagonistes: Jesús Bonilla (Papeles), Santiago Segura (Iñigo), Alfredo Landa 
(Faustino), Concha Velasco (Pastora Bernal), Antonio Resines (Jacinto), Gabino Diego 
(Macintosh), María Barranco (Alejandra), Aléxis Valdes (Vladimir), Neus Asensi (Gloria), 
Carmen Vicente-Arche (Carmen).

 

Sinopsi: Per una atípica coincidència del destí, algú rep una informació extra confidencial d'un avi en els 
seus últims segons de vida: el secret millor guardat de la Història. El receptor, un treballador d'hospital 
(Santiago Segura), li ho comunica secretament a un suposat amic (Jesús Bonilla). Tots dos inicien una 
aventura rocambolesca i plena de misteri. Davant la inutilitat dels seus intents i a contracor, han de 
recórrer a altres persones que així mateix van caient en el pou sense fons que comporta desxifrar 
l'enigma. Els nouvinguts cauen en la mateixa trampa i intenten buscar ajuda d'altres, que moguts per la 
necessitat i la cobdícia, es van sumant a l'aventura. Tots són arrossegats a situacions extremes que 
irremeiablement han de viure com a conseqüència de la seva obstinació, fins a l'extrem que essent 
totalment absurdes, a ells els semblen normals, producte de la ceguesa mental que els provoca el seu 
obsessiu interès.

La prueba
(The Recruit)

Gènere: Suspens, acció
Director: Roger Donaldson
Protagonistes: Al Pacino (Walter Burke), Colin Farrell (James Clayton), Bridget 
Moynahan (Layla), Gabriel Macht (Zack), Mike Realba (Ronnie), Karl Pruner (Dennis 
Slayne).

 

Sinopsi: James Clayton (Colin Farrell) és un jove que combina la seva feina com a cambrer amb els seus 
estudis d'informàtica. És un gran expert en el camp dels ordinadors, elaborant programes que podrien 
obrir-li les portes de les grans empreses del sector. Algunes d'aquestes es barallen pels seus serveis, però 
apareix un misteriós home anomenat Walter Burke (Al Pacino). Sembla que Burke sap molt de la vida de 
James, i avuiat esbrina la raó: es tracta d'un veterà agent de la CIA. Burke té una proposta: reclutar-lo per 
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tal de convertir-lo en agent. Sap que no dóna el perfil de l'agent tradicional, però Clayton és molt 
intel·ligent, i amb el temps pot convertir-se en algú molt important a l'Agència. A més, si accepta ser 
reclutat, Clayton podria saber una mica més sobre la misteriosa mort de son pare. Després de pensar-s'ho, 
James accepta per fugir d'un treball -el d'informàtic- que amb el temps podria convertir-se en una rutina. 
Però el que no s'imaginava és que abans de convertir-se en oficial d'operacions, haurà de superar un 
entrenament secret molt dur per adquirir els coneixements necessaris per convertir-se en un veterà 
experimentat. aixecar-se en plena nit, suportar interrogatoris, destresa amb les armes, proves secretes,... 
tot forma part de l'exhaustiu període de reclutament. A "La Granja", el lloc on s'entrenen els novells, 
James coneix Layla (Bridget Moynahan), una bonica companya amb qui s'entendrà molt bé. Però quan ell 
es comença a qüestionar el seu paper a l'Agència i la relació amb Burke, aquest li proposa convertir-se en 
un agent encobert. La primera missió que li assigna consisteix a desemmascarar un talp, algú molt proper 
a ell. Ha arribat el moment d'aplicar tot el que ha après, recordant sempre les màximes de la CIA: "No has 
de confiar en ningú" i "Res no és el que sembla".

The Eye
(Gin gwai)

Gènere: Terror
Director: Oxide Pang Chun, Danny Pang
Protagonistes: Lee Sin-Je, Lawrence Chow, So Yut Lai, Chutcha Rujinaon, Candy Lo.

  

Sinopsi: Mann, una nena de 2 anys, es va quedar cega. Divuit anys després, una arriscada operació de 
trasplantament de còrnia li retorna la vista; però una sèrie de esdeveniments incomprensibles la porten a 
pensar que hi ha una cosa més allà del que ella veu amb el seu acabat d'atorgar do de la visió. Misterioses 
figures vestides de negre pareixen anunciar morts sobtades, i horribles personatges desfigurats envaeixen 
cada dia de la seva existència. Davant de la impossibilitat de definir la seva pròpia identitat, arriba a 
comprendre que quan es mira en un mirall no es veu a si mateixa sinó que veu una altra dona: Ling, la 
posseïdora original de la còrnia. Aquestes visions de malson condueixen Mann a la bogeria. Desesperada 
per descobrir la veritat, viatja al poble de Ling, al nord de Tailàndia. Allà descobreix que Ling era 
endevinaire, però no va poder salvar els habitants del poble d'un foc que ella havia predit, i això la va fer 
caure en una profunda depressió. Mann sent la pena d'haver heretat el destí de Ling i el dolor que 
acompanya la capacitat de veure més enllà del que un vol veure. Quan està a punt d'anar-se'n de 
Tailàndia, tornen els presagis de la mort vestits de negre, però aquesta vegada són centenars. Una 
tragèdia està a punt de succeir un cop més i només Mann podria evitar-la. Està decidit ja el destí, o té ella 
el valor i la fortalesa de canviar el futur? 

Bowling for Columbine

Gènere: Documental
Director: Michael Moore
Protagonistes: Michael Moore, George W. Bush, Dick Clark, Marilyn Manson, John 
Nichols, Matt Stone, Barry Glassner, Mark Taylor. 

  

Sinopsi: Bowling for Columbine és un documental sobre les armes. Per als nord-americans, és la 
condemna cruel i sarcàstica d'una cultura de la por que ha impulsat un poble a armar-se fins a les dents i a 
perdre el control. Per als altres, és una advertència en clau humorística sobre tot allò que podria passar en 
qualsevol país del món que decidís adoptar el Model Americà per crear un subproletariat nombrós i 
permanent que ha de ser combatut per un exèrcit armat protegit per la Constitució.
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El ladrón de orquideas 
(Adaptation)

Gènere: Thriller
Director: Spike Jonze
Protagonistes: Nicolas Cage (Charlie Kaufman / Donald Kaufman), Meryl Streep (Susan 
Orlean), Chris Cooper (John Laroche), Tilda Swinton (Valerie), Maggie Gyllenhaal 
(Caroline), Cara Seymour, Brian Cox (Robert McKee), Judy Greer, Ron Livingston, Jay 
Tavare. 

  

Sinopsi: El germà bessó de Charlie (Nicolas Cage), Donald Kaufman (també Nicolas Cage) només agreuja 
les coses quan decideix mudar-se amb Charlie i anuncia que també serà un escriptor de guions. Mentre 
Charlie lluita amb el gran problema de ser un escriptor bloquejat, Donald alegrement mecanografia el seu 
guió sobre un assassí en sèrie amb un desordre de personalitat múltiple. El guió es ven immediatament 
convertint-lo en el "genial nou escriptor de la ciutat". Com si Charlie no se sentís prou malament, Donald 
també té una vida sexual molt satisfactòria, al contrari que Charlie. De sobte un dia, Charlie té una 
inspiració. Ell utilitzarà el seu propi dilema com el marc per al seu guió sobre Laroche i Orlean. Però a 
mesura que les paraules comencen a fluir, i la història pren cos, Charlie, sense adonar-se activa una 
cadena d'esdeveniments que canviarà la vida de tots els protagonistes. 

Utopía

Gènere: Thriller
Director: María Ripoll
Protagonistes: Leonardo Sbaraglia (Adrián), Najwa Nimri (Ángela), Tcheky Karyo 
(Hervé), Emma Vilarasau (Julie), José García (Comandant), Héctor Alterio (Samuel), Fele 
Martínez (Jorge), Juan Carlos Vellido (Ramiro). 

Sinopsi: La història se centra en tres personatges. Adrián un jove que porta anys fugint de si mateix, 
canviant contínuament de ciutat i treball, buscant relacionar-se amb la menys gent possible i tot per una 
raó; té la capacitat de veure coses que encara no han ocorregut. És un precognitor. Ho va esbrinar al 
preveure la mort dels seus pares i no poder fer res per impedir-ho. Intenta, sense èxit, fugir del seu do. 
Ángela, filla única d'una família de l'alta societat espanyola. Va tallar tota relació amb la família i se'n va 
anar a treballar de voluntària a Sud-amèrica. Allí va entrar en contacte amb un grup meitat secta meitat 
guerriller. Ara ha tornat a Espanya amb diversos dels seus companys. Creuen que muntaran una xarxa de 
finançament per a la secta, però la veritat és molt més terrible. Hervé, un expolicia especialitzat en 
interrogatoris. Va deixar la policia després de patir un atemptat en el qual va perdre la dona i filla i ell va 
quedar cec. Ara es dedica al rescat i desprogramació de persones captades per sectes. No sap que l'últim 
encàrrec que ha rebut li donarà l'oportunitat de retrobar el noi que el va avisar que anava a patir un 
atemptat. Aquests tres personatges es trobaran a Madrid. La responsable de la seva trobada és una 
estranya societat anomenada 'Utopia'. 

Soldados de Salamina

Gènere: Drama
Director: David Trueba
Protagonistes: Ariadna Gil (Lola), María Botto (Conchi), Ramón Fontserè (Rafael 
Sánchez Mazas), Joan Dalmau (Miralles), Diego Luna (Gastón), Alberto Ferreiro ( jove 
milicià), Luis Cuenca (pare de Lola), Lluís X. Villanueva (Miguel Aguirre), Ana Labordeta 
(empleada Residencia Gerona), Julio Manrique (Pere Figueras).

 

Sinopsi: Una novel·lista que ha abandonat la seva carrera d'escriptora investiga una història real succeïda 
als últims dies de la Guerra Civil: L'escriptor i falangista Rafael Sánchez Maces va ser afusellat al costat 
d'altres cinquanta presoners, però va aconseguir fugir pel bosc i amagar-se sota la pluja. Sembla ser que 
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un soldat dels que pentinaven la zona per trobar-lo, el va trocar, però el va deixar escapar. L'escriptora 
recompon les peces d'aquesta història, plena de contradiccions i de personatges enigmàtics. Durant la 
recerca, sense saber-ho, no només persegueix trobar la veritat, sinó trobar-se a si mateixa.

Polígono sur 
(El arte de las tres mil)

Gènere: Documental
Director: Dominique Abel
Protagonistes: Emilio Caracafé, Ramón Quilate, Luis de los Santos, Rafael Amador, José 
Jiménez, Bobote, Pepe El Quemao, Tío Adolfo, Varilla, Martín Revuelo, Pelayo. 

 

Sinopsi: Buscant les arrels de l'anomenat "nou flamenc", Polígono Sur (El Arte de Las Tres Mil) és un 
documental que viatja als tres mil habitatges, el barri més problemàtic de Sevilla, on els antics gitanos de 
Triana es barregen amb les noves generacions de músics que fonen les tendències més modernes de la 
música amb les profundes arrels del flamenc tradicional. Amb el pretext de l'homenatge a Pepe "El 
Quemao", en un multitudinari concert per primera vegada en Las Tres Mil, es mostren personatges de tots 
els estils i edats que al llarg del documental parlen dels problemes quotidians del seu barri, canten, ballen, 
mostren els seus peculiars costums i llimen les seves asprors. Amb el lema "Deixa't de paranoies i vine a 
Les Tres Mil" s'invita tot Sevilla a passar una nit de bona música amb la gent del Polígon Sud. La barreja 
interracial i multicultural que suposen les actuals tendències del flamenc s'aniran veient a través d'artistes 
com Rafael Amador, Juana la del Revuelo, Ramón Quilate, El Varilla i tota un reguitzell d'artistes, des dels 
més coneguts, fins a les figures anònimes que segueixen conservant les tradicions més ancestrals de 
l'expressió artística flamenca. 

Mi casa es tu casa

Gènere: Comèdia
Director: Miguel Álvarez
Protagonistes: Jorge Bosch (Luis), Fanny Gautier (Elena), Chete Lera (Paco), Luis Marco 
(Pare Joan), Rosana Pastor (Marisol), Ramón Langa (Rodrigo), Iván Massagaué (Nacho), 
Mar Regueras (Beatriz), Juan José Ballesta (Elía). 

Sinopsi: Luis, escriptor d'èxit de poc més de 30 anys, es disposa a acabar el seu últim llibre a Begur, un 
poblet de la Costa Brava a Girona. Quan demana les claus a la seva exdona, s'assabenta amb estupefacció 
que la casa ha estat venuda. Assabentat que el nou propietari està de viatge a l'estranger, Luis s'instal·la 
en la que era la seva casa disposat a acabar el llibre. Elena, la filla del nou propietari, arriba al poble amb 
la intenció de passar uns dies. A partir d'aquest moment, es succeeixen embolics que, alternativament, 
allunyen i acosten els protagonistes. Completen la fauna autòctona del lloc un carnisser fanàtic del 
barcelonisme i de Rivaldo, que contempla amb horror com la seva esposa es fa vegetariana, i el capellà del 
poble.

La vida mancha

Gènere: Drama
Director: Enrique Urbizu
Protagonistes: Jose Coronado (Pedro), Zay Nuba (Juana), Juan Sanz (Fito), Sandro Polo 
(Jon), Yohana Cobo (Sara), Silvia Espigado (Charo), Alfonso Torregrosa (Larrea), Enrique 
Martínez (visitador), Gabriel Moreno (cambrer), May Pascual (cambrera), Cesareo 
Estébanez (Estrada), Laura Alonso (Sole), José Antonio Bravo (Grasa). 

Sinopsi: Fito porta molts anys, des que era un nen sense veure Pedro, el seu germà gran. Fito està casat 
amb Juana i té un nen, Jon; i un camió; i un deute amb el banc; i un vici, el joc, que li entorpeix gaudir del 
que té: Fito s'ho juga tot. Un dia, Pedro torna, només, per passar uns dies amb el seu germà. I aquesta 
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visita, aparentment curta i frívola, canviarà les seves vides deixant-los una taca inesborrable al cor.

X-Men II

Gènere: Ciència ficció
Director: Bryan Singer
Protagonistes: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Famke 
Janssen, James Marsden, Bruce Davison, Rebecca Romijn-Stamos, Anna Paquin, Alan 
Cumming, Aaron Stanford, Shawn Ashmore, Brian Cox, Kelly Hu, Shauna Kain, Kea Wong.

  

Sinopsi: Els mutants estan en perill. I això que semblava que després de la lluita entre els mutants que 
lidera el Professor Xavier (Patrick Stewart) i els que encapçalava el malèfic Magneto (Ian McKellen), la 
lluita s'hagúes aturat. Ara el malvat ha sigut empresonat en una cel·la de vidre d'on és impossible fugir. 
Encara que per sort, Mística (Rebecca Romijn-Stamos) encara segueix lliure, i pot ajudar-lo en l'intent de 
fugir. Però ara l'amenaça ve per part del militar científic William Stryker (Brian Cox), qui intenta per tots 
els mitjans eliminar als mutants gràcies a la posada en marxa de l'Acta de Registre de Mutants, per 
intentar acabar amb ells. I sobretot després que un nou i desconegut mutant, Rondador Nocturn (Alan 
Cumming), ataqués el president dels EUA en el mateix Despatx Oval de la Casa Blanca. Així, Xavier ordena 
Jean Ramat (Famke Janssen) i Tempesta (Halle Berry) que busquin i portin a la mansió-escola Rondador 
per tal de saber el que ha succeït. Per la seva banda, Llobezno viatja al llac Alkali per esbrinar quelcom 
sobre els seus orígens, encara que allà no troba res. Quan torna a la mansió, es troba amb comandaments 
especials que tenen com a missió capturar tots els mutants, veterans i novells. Per sort, Llobezno, Pícara 
(Anna Paquin), Iceman (Shawn Ashmore) i Phyro (Aaron Stanford) aconsegueixen fugir. Menys sort tenen 
Xavier i Cíclope (James Marsden), que són capturats quan van a visitar Magneto. Aquest últim aconsegueix 
fugir finalment de la presó amb l'ajuda inestimable de Mística. Ara ha arribat el moment en el qual tots els 
mutants uneixen les forces si no volen desaparèixer. 

Vidas contadas 
(13 conversations about one thing)

Gènere: Drama
Director: Jill Sprecher
Protagonistes: Troy (Matthew McConaughey), Joseph Siravo (David Connolly), co-
treballador (A.D. Miles), Ajudant (Sig Libowitz), ajudant legal (James Yaegashi), Walker 
(John Turturro), Patricia (Amy Irving), Helen (Barbara Sukowa), estudiant de medicina 
(Rob McElhenney), Beatrice (Clea Duvall), Dorrie (Tia Texada).

 

Sinopsi: Un home de mitjana edat decideix canviar la seva vida. Els plans d'un jove advocat provoquen el 
caos a conseqüència d'un sol acte. Una dona s'enfronta a la infidelitat del seu marit. Un envejós home de 
negocis busca revenja en un alegre company de treball. I una jove i optimista dona de la neteja espera un 
miracle. Simplement les anades i vingudes del dia a dia a Nova York: caòtic, aïllat, difús. Com podem 
saber que efecte causem en un desconegut? què passaria si un senyal insignificant conviés el decurs de la 
vida d'algú? Potser el destí és, de fet, producte de les tries que fem - com acceptem esdeveniments 
aparentment fortuïts, si optem o no per veure la interconnexió de les coses. Potser, també hi hagi una llum 
al final del túnel, fins i tot encara que no puguem veure-la encara. Vides contades barreja cinc històries 
contemporànies en un sol conte que examina l'impacte dramàtic que la gent té en els altres. Amb una 
narració acuradament construïda que s'entrecreua en el temps i retrocedeix en el temps, la pel·lícula 
ofereix una mirada insòlita en el passat, present i futur de cada personatge tant de forma divertida com 
commovedora. El significat de la felicitat veritable, la noció del karma, l'etern poder de l'esperança - 
colpeja amb una particular rellevància en el nostre frenètic i inconnex món. 
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Sin motivo aparente 
(No good deed/The House of Turk Street) 

Gènere: Thriller
Director: Bob Rafelson
Protagonistes: Samuel L. Jackson (Jack Friar), Milla Jovovich (Erin), Stellan Skarsgard 
(Tyrone), Doug Hutchison (Hoop), Joss Ackland (Sr. Quarre), Grace Zabriskie (Sra. 
Quarre). 

 

Sinopsi: Jack és un policia a punt de prendre's unes llargues vacances. Però just abans d'anar-se'n, una 
veïna li demana ajuda per trobar la seva filla que s'ha escapat amb el seu nòvio. Incapaç de negar-se, Jack 
acaba accedint a contracor. Les investigacions el porten a una casa que resulta ser el quarter general 
d'una banda d'atracadors que està a punt de donar un important cop. De sobte, Jack s'ha convertit en el 
seu ostatge. Durant el captivitat haurà d'enfrontar-se al fred i implacable Tyrone, cap de la banda, a Hoop 
un psicòpata fora de control i a Erin, la manipuladora i bella nòvia del cap.

Un oso rojo

Gènere: Drama
Director: Adrian Caetano
Protagonistes: Julio Chávez (Oso), Soledad Villamil (Natalia), Luis Machin (Sergio), 
Agostina Lage (Alicia), Enrique Liporace (Guemes), Rene Lavand (Turco). 

 

Sinopsi: Només el Oso va explicar els set anys que van passar des que va ser sentenciat a presó per 
homicidi i robatori a mà armada. Home reservat, impredible, violent per natura, i per necessitat. Alicia, la 
seva filla, complia un any el dia de l'assalt i Natalia, la seva dona, potser mai no l'hagi perdonat. A la 
sortida sota paraula de la presó, Oso pensa que és un bon moment per a un nou començament. El Turco 
encara li deu la seva part del robatori que el va enviar a la presó. Gràcies a un excompany de cel·la, 
aconsegueix una ocupació legal a una agència de Guemes. El panorama de Oso no és encoratjador, 
Natalia, viu ara amb Sergio, i Alicia gairebé no el recorda, però Oso està disposat a recuperar-les, o 
almenys a reparar els danys. Ha conseguit acostar-se a Alicia, la porta al col·legi, o a menjar, i Natalia, 
malgrat estar en deute amb Sergio, no ha aconseguit oblidar-lo. Oso, fa el que pot per superar la seva 
ineptitud i els seus rampells de violència: un osset a piles i un llibre de contes per a Alicia. L'única cosa que 
vol és ajudar-les, però res no és fàcil. Tampoc a casa de Natalia, els comptes no tanquen a fi de mes, 
Sergio no troba ocupació i s'endeuta a les carreres, tractant de salvar-se. El futur d'Alicia està en joc i Oso 
creu que ha arribat el moment de fer-se'n càrrec. El Turco el tempta amb un nou cop segur, Guemes 
tracta de dissuadir-lo, i una altra vegada, l'única sortida per a Oso és fora de la llei.

Torremolinos 73

Gènere: Comèdia
Director: Pablo Berger
Protagonistes: Javier Cámara (Alfredo López), Candela Peña (Carmen), Juan Diego (Don 
Carlos), Fernando Tejero (Juan Luis), Malena Alterio (Vanessa), Mads Mikkelsen 
(Magnus), Ramón Barea (Sr. Romerales), Nuria González (Sra. Romerales), Thomas Bo 
Larsen (Dennis), Tina Sainz (Doña Isabel). 

 

Sinopsi: Torremolinos 73 està inspirat en un fet real i conta la història d'Alfredo López, un cansat venedor 
d'enciclopèdies a domicili (Javier Cámara) i Carmen, la seva esposa fidel i perruquera de professió 
(Candela Peña). De teló de fons, l'Espanya puritana dels començaments dels anys 70. Les vides d'Alfredo i 
Carmen canviaran per sempre a causa de l'aparició en els quioscos de la venda d'enciclopèdies en fascicles 
setmanals. L'editorial Montoya, en la qual treballa Alfredo, els fa una proposició: realitzar pel·lícules 
eròtiques de súper 8 casolanes que es vendran als països escandinaus amb l'excusa d'una falsa 
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enciclopèdia de la reproducció en el món. A Causa d'una situació econòmica molt difícil i el desig de 
Carmen de tenir un fill, tots dos accepten realitzar aquestes pel·lícules, però abans han de realitzar un curs 
accelerat sobre "com fer pel·lícules eròtiques" a càrrec d'un suposat ajudant de Bergman i la seva esposa, 
una actriu pornogràfica danesa. Les pel·lícules d'Alfredo i Carmen són tot un èxit. Aliens a aquest fet, 
Alfredo comença a apassionar-se pel cinema de Bergman i Carmen es converteix en una estrella del 
cinema eròtic amateur als països escandinaus. Però malgrat molts intents, Carmen no es queda 
embarassada. Cansat de fer petites pel·lícules amateur, Alfredo escriu un guió de llargmetratge 
"Torremolinos 73" que el seu cap, el senyor Carlos, està disposat a produir amb Máximo Valverde i Carmen 
com a protagonistes.

Palabras encadenadas

Gènere: Drama
Director: Laura Mañá
Protagonistes: Dario Grandinetti (Ramón), Goya Toledo (Laura), Fernando Guillén, Eric 
Bonicatto, Blanca Apilánez.

  

Sinopsi: La pel·lícula relata la història d'un joc: Paraules Encadenades. Tancada en un fosc soterrani, 
Laura, un psiquiatre, contempla aterrida un vídeo en què un home confessa davant la càmera ser un 
assassí en sèrie. És Ramón, un tipus aparentment normal i inofensiu. Emmordassada i lligada a una cadira, 
Laura el reconeix, va ser el seu marit durant dos anys. Ramón li proposa jugar a les paraules 
encadenades. Si ell guanya, deixarà que se'n vagi; si perd, li traurà un ull. Atrapada pel pànic, Laura 
accepta. Així comença aquesta història de persecució, on les regles del joc canvien constantment i no se 
sap qui persegueix i qui és perseguit. La història de dos persones que busquen la veritat. Però la veritat 
apareix barrejada amb mentides i records d'uns fets cruels de dos personatges disposats a jugar fins al 
límit. 

El color del paraiso 
(Rang-e khoda)

Gènere: Drama
Director: Majid Majidi
Protagonistes: Hossein Mahjoub (Hashem, Pare de Mohammad), Salime Feizi (Granny), 
Farahnaz Saferi (Bahareh, Germana de Mohammad), Elham Sharim (Hanyeh, Germana de 
Mohammad), Mohsen Ramezani (Mohammad). 

 

Sinopsi: Mohammad és un nen que es troba internat en una escola per a cecs a Teheran. A final de curs 
els altres nens són recollits pels seus pares amb els que van a passar l'estiu. Però el pare de Mohammad 
no acaba d'arribar i ell espera ansiós. Aquesta tardança representa el conflicte central de la pel·lícula: el 
desig del nen de passar l'estiu amb la seva família. Son pare, al contrari, vol refer la seva vida després 
d'haver enviduat, i pretén tornar a casar-se, però la presència d'un fill cec és un gran obstacle. Mentre es 
produeix l'espera de Mohammad al jardí de l'institut, el nen es connecta amb l'entorn, a través del so i el 
tacte, connexió amb la natura: el so dels ocells, el gat que intenta caçar-los, un colomí que ha caigut del 
niu... Al final el pare arriba i se l'emporta al poble, però quan arriben la seva intenció és la de portar-lo al 
taller d'un fuster també cec, i que allà aprengui l'ofici. Però la negativa de l'àvia i del propi nen no li posarà 
les coses gens fàcils.
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El misterio del Trinidad

Gènere: Drama
Director: José Luis García Agraz
Protagonistes: Juan (Eduardo Palomo), Isabel (Rebecca Jones), Agustín (Guillermo Gil), 
Marengo (Alejandro Parodi), Ana (Regina Blandon). 

Sinopsi: Juan (Eduardo Colom), un home de trenta-vuit anys, ha rebut una herència particular. Quan mor 
son pare, Joaquín, un vell enginyer, li deixa a Juan el seu vaixell amb què buscava les restes d'un galió 
espanyol enfonsat al segle XVIII, el Santíssima Trinidad. Però hi ha un problema, Juan és fruit d'una 
relació extramatrimonial de Joaquín i la seva família legítima no està molt d'acord amb l'última voluntat del 
difunt. Els hereus familiars inicien la impugnació del testament, provocant un conflicte poc afortunat entre 
aquests i Juan. Mentrestant, al mig de discussions legals i una lluita sense treva per mantenir el seu 
vaixell, Juan decideix seguir buscant el galió; una aventura que li va costar la vida a son pare però que li 
atrau molt. A més es diu que el vaixell enfonsat guarda al seu interior un fantàstic tresor.

Los novios búlgaros

Gènere: Drama
Director: Eloy de la Iglesia
Protagonistes: Fernando Guillén Cuervo (Daniel), Dritán Biba (Kyril), Pepón Nieto 
(Gildo), Anita Sinkovic (Kalina), Fernando Albizu (Mogambo), Roger Pera (Advocat), 
Roman Lucknar (Simeón), Simón Andreu (Pare Daniel), Julia Martínez (Mare Daniel).

Sinopsi: Als seus quaranta anys, Daniel és un homosexual de bona família que gaudeix d'una bona posició 
social, un còmode pis en un bon barri de Madrid, un respectable bufet d'advocat i una cordial relació amb 
el seu conservadors pares, germans i cunyats. No obstant això, la seva vida privada s'allunya una mica del 
convencionalisme. En les seves estones lliures freqüenta el barri gai de Madrid amb els seus habituals 
amics, a vegades a la caça de nois atractius, últimament tots estrangers i especialment eslaus, després de 
l'enfonsament del Bloc de l'Est. Serà en una terrassa de Chueca on coneixerà Kyril, un búlgar atractiu i 
sense escrúpols de 23 anys, del que quedarà perdudament enamorat. El perfecte company per a un 
imprescindible viatge interior, una trobada amb les seues verdaderes necessitats, un alter ego desarrelat i 
aventurer que a més li portarà a la vora de perdre el seu segur i aburgesat estatus social: els perillosos i 
en ocasions divertits embolics en què aquest li va ficant constitueixen l'argument del guió, embolics en què 
Daniel s'endinsa dient-se a si mateix que el fa per ajudar-lo a sortir endavant, però que en el fons 
completament venut per la passió que sent per ell. Kyril es deixa voler mentre va demanant-li tot tipus de 
favors sospitosament il·legals. Acaba emportant-se de Bulgària i instal·lant la seva nóvia Kalina a casa. 
Daniel els buscarà pis i els acompanyarà en una fugida precipitada al seu país d'origen, on coneixerà la 
família de Kyril, que sobreviu com pot entre les ruïnes del sistema comunista. Per a tots, Daniel és un 
cavaller espanyol, una espècie del Quixot contemporani, malgrat que ell és perfectament conscient d'estar 
sent utilitzat. De tornada a Madrid, Daniel es veu exposat a cada vegada a perills més grans: avalarà amb 
una important suma de diners les sospitoses activitats del seu amant, li arreglarà els papers d'un cotxe 
robat i fins i tot es jugarà la vida per treure'l de la presó, entregant a les màfies búlgares una perillosa 
mercaderia radioactiva. 

Los rebeldes de Shanghai 
(Shanghai Knights)

Gènere: Aventures, acció
Director: David Dobkin
Protagonistes: Jackie Chan (Chon Wang), Owen Wilson (Roy O'Bannon), Aidan Gillen 
(Rathbone), Fann Wong (Chon Lin), Thomas Fisher (Artie Doyle), Donnie Yen (Wu Chan), 
Aaron Johnson (Charlie).
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Sinopsi: Després de domar el salvatge Oest en Shanghai Kid, Chon Wang (Jackie Chan) i Roy O'Bannon 
(Owen Wilson) tornen a la càrrega, encara que amb una petita variació: a la seqüela "Shanghai 
Knights" (Els rebels de Shanghai) hauran d'ajustar comptes al Londres civilitzat. Quan un rebel xinès 
assassina el pare de Wang i fuig a Anglaterra, Wang i Roy el segueixen fins Londres a la recerca de 
revenja. La germana de Wang, Lin (Fann Wong), té el mateix objectiu i desemmascara una xarxa mundial 
que conspira per assassinar la Família Reial, però gairebé ningú no es creu la història. Gràcies a l'ajuda 
d'un amable inspector de Scotland Yard (Thomas Fischer) i d'un pillet sense llar de 10 anys (Aaron 
Johnson), l'acrobàtic Wang (Chan) acaba amb la tranquil·litat i l'ordre de l'Anglaterra Victoriana en intentar 
venjar la mort de son pare i mantenir l'enamoradís Roy lluny de la seva germana. Cada vegada que el 
nostre heroi ronda el Big Ben, el museu de cera de Madame Toussaud o el Convent Garden, ens fa viure 
les més trepidants i esfereidores aventures, que recorden les del vell i salvatge Oest americà.

Antwone Fisher

Gènere: Drama
Director: Denzel Washington
Protagonistes: Derek Luke (Antwone Fisher), Joy Bryant (Cheryl), Denzel Washington 
(Jerome Davenport), Salli Richardson (Berta Davenport), Earl Billings, Kevin Connolly, 
Viola Davis.

 

Sinopsi: La pel·lícula gira entorn d'una història verídica sobre un problemàtic soldat de raça negra de la 
Marina nord-americana i el psicòleg que l'ajuda a sobreposar-se d'una difícil infantesa i adolescència. A 
Fisher (Derek Luke), un mariner amb una conducta explosiva, se li ordena anar al psiquiatre naval (Denzel 
Washington) a causa del seu volàtil temperament. No tenia la menor idea que anar a l'oficina del metge 
podia suposar el seu primer pas per llicenciar-lo i deixar l'exèrcit. Amb l'ajuda del metge, qui es converteix 
per a Fisher en el més semblant a un pare que mai no ha conegut, i d'una noia (Joy Bryant) de la qual 
aprendrà què és l'amor, Fisher troba el coratge per deixar de barallar-se i permetre que les seves ferides 
comencin a cicatritzar. Només llavors pot anar a veure la família que mai no va conèixer i fer les paus amb 
l'única persona que ho coneix tot massa bé.

My Kingdom

Gènere: Drama
Director: Don Boyd
Protagonistes: Richard Harris (Sandeman), Lynn Redgrave (Mandy), Aiden Gillen 
(Inspector Puttnam), Louise Lombard (Kath), Lorraine Pilkington (Tracy), Jimi Mistry 
(Jug), Colin Salmon, Tom Bell (Quick), Emma Catherwood (Jo), Paul McGann (Dean), 
Reece Noi (Boy).

Sinopsi: Sandeman (Richard Harris) és el major i més temut senyor del crim de Liverpool, ciutat 
econòmicament deprimida i devastada. Però un succés inesperat està a punt de fer trontollar el seu regne. 
Quan la seva estimada esposa Mandy (Lynn Redgrave) mor d'un tret en un robatori amb armes de foc, 
Sandeman comença a sospitar que realment es tracta d'un crim premeditat. Torturat pel dolor i decidit a 
descobrir la veritat després de l'horrible mort de la seva esposa, la seva ira sacceja tempestuoses rivalitats 
i amargs ressentiments, especialment entre els seus parents més propers. Sandeman decideix retirar-se i 
lliura tots els diners del seu il·lícit imperi a les seves tres filles. Jo (Catherine Catherwood), la seva filla 
menor i la seva preferida, li dóna l'esquena a son pare i no vol saber res de diners bruts. Kath (Louise 
Lombard), propietària d'un bordell, és la més gran de les tres filles i vol més del que seria just, per la qual 
cosa junt amb el corromput Inspector Puttnam (Aidan Gillen) posa en marxa un pla de revenja que té un 
efecte devastador en tota la família. La propietària d'un club de futbol, Tracy (Lorraine Pilkington) sap que 
son pare espera un misteriós carregament d'Amsterdam i intenta convertir-se en la principal participant 
d'un gran tracte al preu que sigui. I aquest preu serà alt per a tothom. Des del marit de Kath, Degà (Paul 
McGann), i el seu fill Petit Boy (Reece Noi) fins al sàdic marit de Tracy, Jug (Jimi Mistry) i l'agent de 
duanes Quick (Tom Bell), ningú no s'alliberarà de la fatal i perillosa enemistat que sorgirà entre les 
germanes Sandeman. 
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Generación robada 
(Rabbit Proof-Fence)

Gènere: Drama
Director: Phillip Noyce
Protagonistes: Everlyn Sampi (Molly), Tianna Sansbury (Daisy), Laura Monaghan 
(Gracie), Kenneth Branagh (Sr. Neville), David Gulpilil (Moodoo), Ningali Lawford (Mare 
De Molly), Miran Lawford (Àvia De Molly), Debora Hmailman (Mavis), Jasón Clarke (Oficial 
De Policia Riggs).

 

Sinopsi: Generació Robada és la història verídica de Molly Craig, una nena aborigen, que marxa amb la 
seva germana petita i la seva cosina fugint d'una institució governamental establerta com a part d'una 
política orientada a instruir els nens aborígens per esdevenir treballadors domèstics, introduint-los així en 
la societat blanca. Amb molt de valor i determinació, Molly guia les nenes en un viatge totalment èpic i 
sempre un pas per davant les autoritats, al llarg de més de 2.400 quilòmetres del camp australià, a la 
recerca de l'encerclat de fil ferro a prova de conills que divideix en dos l'illa i que pot retornar-les a casa. 

Café de noche 
(Late Night Shopping)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Saul Metzstein
Protagonistes: Luke de Woolfson (Sean), James Lance (Vincent), Kate Ashfield (Jody), 
Enzo Cilenti (Lenny), Heike Makatsch (Madeline), Sienna Gillory (Susie), Laurie Ventry 
(Joe), Bobby Finn (David), Claire Harman (Wendy), Nigel Buckland (Alec).

 

Sinopsi: Sean, Vincent, Jody i Lenny es coneixen perquè coincideixen totes les nits a la mateixa cafeteria. 
Encara que no són amics, tenen en comú el fet que tots ells treballen en torns de nit a les seves 
ocupacions (Sean en un hospital, Vincent en un supermercat, Jody en una fàbrica d'ordinadors i Lenny com 
a teleoperador) i que senten que les seves vides estan en un punt mort. Atrapats en les ombres dels seus 
treballs nocturns, passen l'estona prenent cafè sense parar i lamentant-se de com els va a la vida. L'única 
manera de fugir de l'avorriment és observar l'invariable èxit de Vincent amb les dones. Sean, està fart que 
el seu treball nocturn li impedeixi veure la seva noia, que treballa de dia i amb la qual mai no coincideix, 
per la qual cosa recorre la casa buscant indicis de la seva presència. Sean es passa quasi tota la pel·lícula 
buscant, de forma molt poc decidida, reunir-se amb ella i arreglar les coses. En realitat, és una mica 
innocent. Vincent, en el fons, està molt sol. En realitat està buscant el que tots busquen: amor i 
companyia, però és un seductor en sèrie!. Jody estima de veritat tots tres, la fan sentir-se segura. Ells 
acostumen a excloure-la... però Jody li encanta donar-los consells. Sembla prou perduda sense ells. Lenny, 
té un problema crònic en el tracte amb les dones. És quelcom al que li dóna moltes voltes ... en realitat, 
una part molt important de la seva vida. Madeline, és diürna: viu de dia i no encaixa en els esquemes 
socials i laborals d'ells. Madeline mai no veu el seu noi (Sean), viuen junts però separats pels seus horaris. 
Ella l'estima però no s'atreveix a analitzar a fons la situació per entendre què està passant exactament 
amb la seva relació.

La última noche 
(25th Hour)

Gènere: Drama
Director: Spike Lee 
Protagonistes: Edward Norton (Monty Brogan), Barry Pepper (Francis Xavier 
Slaughtery), Philip Seymour Hoffman (Jacob Elinsky), Rosario Dawson (Naturelle Riviera), 
Anna Paquin (Mary d'Annuzio), Brian Cox (James Brogan, pare de Monty), Tony Siragusa 
(Kostya Novotny).
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Sinopsi: Monty Brogan (Edward Norton) és a punt de perdre la llibertat. Amb només 24 hores haurà 
d'entrar a la presó, on passarà set inesgotables anys. Monty, el que va ser en el seu dia el rei de 
Manhattan, haurà de dir adéu a les llums dels flaixos, als somnis de grandesa i a l'únic tren de vida que 
coneix, una vida que li va obrir les portes dels clubs més elegants de Nova York però que també el va 
allunyar de les persones que més l'estimaven. En l'últim dia en llibertat, Monty intentarà tornar a trobar-se 
amb son pare (Brian Cox), que mai no ha renunciat al fill, i reunir-se amb els dos millors amics de 
joventut, Jacob (Philip Seymour Hoffman) i Slaughtery (Barry Pepper). I enmig de tot això, la nòvia, 
Naturelle (Rosario Dawson), que pot (o no) ser una de les persones que el va lliurar a la policia. En 
aquests moments Monty no està segur de res... però el temps s'acaba i ha de prendre unes quantes 
decisions. No obstant això, Monty guarda un as a la mànega i està a punt d'utilitzar-lo.

La tierra prometida 
(Sunshine State)

Gènere: Drama
Director: John Sayles
Protagonistes: Angela Bassett (Desiree Perry), Edie Falco (Marly Temple), Jane 
Alexander (Delia Temple), Ralph Waite (Furman Temple), James McDaniel (Reggie Perry), 
Timothy Hutton (Jack Meadows), Miguel Ferrer (Lester), Mary Alice (Eunice Stokes).

 

Sinopsi: Desiree torna a la seva població natal, un poble de Florida, per tal d'intentar reconciliar-se amb 
sa mare Eunice i alguns dels seus amics. Coincidint amb les celebracions del Dia del Bucaner, Desiree 
només trobarà l'amistat de la propietària d'un motel, Marly, una altra dona amb ferides sentimentals per 
cicatritzar. 

Jet Lag 
(Décalage horaire)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Danièle Thompson
Protagonistes: Jean Reno (Félix), Juliette Binoche (Rose), Sergi López (Sergio), Scali 
Delpeyrat (Metge), Karine Belly (Hostessa), Raoul Billerey (Pare), Nadege Beausson-
Diagne (Passatger), Alice Taglione (Cambrera), Jerome Keen (Conserge), Sebastien 
Lalanne (Barman).

 

Sinopsi: És un dia en què tot surt malament i és com si el destí hagués decidit jugar amb les vides dels 
humans. És el començament de les vacacions escolars i som en l'aeroport Charles de Gaulle de París. Els 
pilots estan en vaga, els ordinadors no funcionen, fa un temps horrorós, els passatgers no poden moure's i 
dos d'ells es troben a cada costat. Rose és una maquilladora que tapa la seva vulnerabilitat amb una 
gruixuda capa de cosmètics. A última hora ha comprat un bitllet barat a Mèxic per fugir d'un home que 
porta temps intentant abandonar. S'adona de cop del fracàs que ha estat la seva vida fins aquest instant. 
Félix és un agressiu home de negocis que ha fet fortuna als Estats Units al sector dels aliments congelats. 
Viatja a Munic en primera classe i va a la recerca d'una dona de què es creu enamorat. Està a la vora d'un 
atac de nervis però es nega a reconèixer-ho. Cap dels dos no està en condicions per una trobada. No 
obstant això, en l'espai de només 24 hores, aquests dos individus, que aparentment no tenen res en 
comú, iniciaran el viatge més inesperat i bonic de la seva vida. 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (40 de 162)14/06/2005 15:13:06

http://25thhour.movies.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/25th_hour/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony/sunshine_state.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.sonyclassics.com/sunshinestate
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony/sunshine_state.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.decalagehoraire-lefilm.com/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.decalagehoraire-lefilm.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.decalagehoraire-lefilm.com/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Dog Soldiers

Gènere: Terror
Director: Neil Marshall
Protagonistes: Sean Pertwee (Sergent Harry Wells), Kevin McKidd (Lawrence Cooper), 
Emma Cleasby (Megan), Liam Cunningham (Capitan Richard Ryan), Darren Morfitt (Phil 
Witherspoon), Chris Robson (Joe Kirkley), Leslie Simpson (Terry Milburn), Thomas 
Lockyer (Bruce Campbell).

 

Sinopsi: Un grup de soldats de les Forces Especials britàniques es troba de maniobres en els boscos 
d'Escòcia. Pel camí comencen a trobar estranyes petjades i a succeir-se diversos fets que els portaran a 
posar en dubte els seus exercicis militars, fins i tot a pensar el perquè una unitat especial de l'exèrcit va 
equipada amb xarxes i dards més adequats per a una expedició de caça. Amb l'ajuda de Megan, una 
zoòloga que apareix de pas descobriran que estan essent atacats per una bandada d'homes-llop 
assedegats de sang. Atrinxerats en una espècie de casa de camp, hauran de salvar les seves vides i 
enfrontar-se a les bèsties mig humanes mig animals. 

Pacto de brujas

Gènere: Fantàstica
Director: Javier Elorrieta
Protagonistes: Ramón Langa (Dr. Degrás), Bárbara Elorrieta (Lidia), Rodolfo Sancho 
(Ricardo), Carlos Sobera (Salanueva), Txema Blasco (Liceo), Juan Jesús Valverde 
(Campillo), Rocío Muñoz (Eulalia), Gemma Cuervo (Señora Chornet), Patricia Vico (Luisa), 
Ramón Lillo (Doctos Declos), Aramis Ney (Aleix).

Sinopsi: El metge Degrás, psiquiatre que treballa a la policia, és un escèptic de les ciències ocultes, no 
així la seva dona, Luisa, apassionada per les arts màgiques, pel tarot, l'ouija, etc. Una nit, durant una 
sessió d'ouija, joc en què a més d'altres dos amics participa Degrás, reben un misteriós missatge, va dirigit 
al psiquiatre i procedeix d'un mort anomenat Ricardo. El missatge és clar: "Aviat us coneixereu", Degrás 
riu amb clar escepticisme. Aquesta mateixa nit, passades unes hores i quan el metge Degrás dorm 
plàcidament, el telèfon el desperta, a l'altre costat de l'aparell un vell amic, el Capità de la Guàrdia Civil 
Salanueva. Vol que Degrás s'aixequi i vagi molt de pressa al poble de Senillas, situat al mig de la serra. 
Allà hi ha hagut un terrible incident: han assassinat cinc persones, tots els habitants del poble, i després 
sembla que el presumpte assassí s'ha suicidat. Només hi ha un testimoni, la nòvia de l'homicida, que, a 
causa de la impressió patida en veure els brutals successos, ha perdut la parla, per aquesta raó necessiten 
un psiquiatre. Davant la intranquil·litat de la seva dona que vol saber el nom de l'assassí, Degrás pregunta 
Salanueva i aquest li respon quelcom que el deixa bocabadada, es tracta d'un cert Ricardo, Ricardo 
Maristany. Bruixeria, tarot i un món fantàstic es barregen a la investigació destapant-se a poc a poc una 
trama intensa en el món del presumpte assassí Ricardo Maristany i els motius que el van dur a cometre el 
crim. Degrás, molt impressionat, ja no serà el mateix quan torni a casa. Ha començat a creure en els 
fantasmes i en les forces ocultes. 

El lápiz del carpintero

Gènere: Aventures, acció.
Director: Antón Reixa
Protagonistes: Tristán Ulloa (Daniel), María Adánez (Marisa), Luís Tosar (Herbal), 
Nancho Novo (Zalo), María Pujalte (Beatriz), Manuel Manquiña (Benito Mallo),Anne 
Igartiburu (Madre Izarne), Sergio Pazos (Sargento Somoza), Carlos Sobera (Landesa), 
Carlos Blanco (Pintor), Maxo Barjas (Laura), Monti Castiñeiras (Alejandro).

Sinopsi: Herbal sempre porta un llapis de fuster que l'acompanya des de l'any en què Espanya es va partir 
en dos. Poc abans, s'havia ofert voluntari per seguir Daniel Da Barca, jove metge i intel·lectual republicà, 
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la nòvia del qual, Marisa Mallo és filla d'un conegut oportunista reaccionari. Herbal, invisible als ulls de la 
parella, es converteix en la seva ombra, fascinat pels coneixements de Daniel, la bellesa de Marisa i l'amor 
de tots dos. Aviat comença a barrejar l'odi amb la passió, l'admiració amb els zels i l'obligació amb 
l'obsessió. Daniel és empresonat per les seves idees, però no és un reclús qualsevol; la seva cultura, la 
seva imaginació i el seu compromís el fan popular entre els seus companys i el converteixen en centre 
d'atenció per als guardians. Des de fora, Marisa lluita contra la intolerància de son pare i intenta 
desesperadament que el seu nòvio recuperi la llibertat. Herbal, que a casa pateix sense rebel·lar-se davant 
els maltractaments que la seva germana rep d'un marit violent i egoista, assisteix, entre atònit i frenètic, a 
les històries i converses que mantenen els presos per fer més suportable la seva condemna. L'abús sacseja 
el país. Molts presos són afusellats clandestinament en terrorífiques decisions aleatòries; aviat arribarà el 
torn de Daniel i serà de nou Herbal qui, víctima i botxí de les seves pròpies pors, es debati entre la 
violència i la consciència. 

Tiempo de tormenta

Gènere: Drama
Director: Pedro Olea
Protagonistes: Maribel Verdú (Elena), Jorge Sanz (Chus), Dario Grandinetti (Óscar), 
María Barranco (Sara), Mónica Randall (Begoña), Rafael Reaño (Marcos), Ramón Goyanes 
(Josito), Remedios Cervantes (Laura). 

Sinopsi: Elena és la noia del temps a una cadena de televisió. Està embarassada de Chus, un dibuixant de 
còmics afeccionat a tot tipus de substàncies i a menjar-se la nit amb els seus amics, els músics del grup 
Stormix. Elena intenta que Chus sigui conscient de la seva futura condició de pare, però potser no ha triat 
el millor moment per donar-li un ultimàtum: estan sopant amb els nois del grup en un restaurant de moda 
ple de gent i de soroll. Desesperada, Elena surt del local i s'emporta per davant la cadira on Sara, 
asseguda a una taula propera on ha deixat el seu abric. Sara és una model cotitzada i està sopant amb el 
seu marit, Óscar, executiu en una multinacional discogràfica. Ella li està proposant un canvi d'habitatge 
que per a Óscar significa una mica més: la renúncia a una manera de vida que li agrada. La discussió es 
complica fins al punt d'empènyer Sara a prendre una decisió silenciosa. L'únic argument que troba per 
convèncer Óscar haurà de sortir d'ella, d'aquí a uns mesos. Dos o tres anys després, ambdues parelles fan 
les compres de Nadal en uns grans magatzems, i discuteixen de nou sobre les seves respectives relacions. 
Chus segueix barallant-se per fer-se un forat en el món del còmic i la il·lustració. Els nois d'Stormix són ja 
supervendes. Begoña, sa mare, el pressiona perquè segueixi els seus passos com a artista plàstic. Elena 
vol que comenci a veure les coses d'una manera més realista. I Chus continua refugiant-se de tot i de tots 
en les drogues. El matrimoni de Sara i Óscar també trontolla des de fa temps, malgrat viure en una altra 
casa i de tenir un fill. Malgrat tot, Sara ha de reconèixer que la seva estratègia no ha funcionat i que el seu 
marit s'allunya d'ella dia rera dia. Segueixen sense conèixer-se, i segueix plovent. Pocs dies després, els 
quatre coincidiran a les urgències d'una clínica. Dos d'ells estan en vigilància intensiva, amb la vida 
pendent d'un fil. Serà durant una altra nit de tempesta quan els seus destins s'encreuen, canviant les 
seves vides per sempre.

Sucedió en Manhattan 
(Maid in Manhattan)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Wayne Wang
Protagonistes: Jennifer López (Marisa Ventura), Ralph Fiennes (Christopher Marshall), 
Natasha Richardson (Caroline Lane), Stanley Tucci (Jerry Siegel), Bob Hoskins (Lionel), 
Tyler Garcia Posey (Ty), Frances Conroy (Paula Burns), Chris Eigeman (John Bextrum, 
director de l'hotel), Amy Sedaris (Rachel Hoffberg), Marissa Matrone (Stephanie).

 

Sinopsi: Marisa Ventura ha aconseguit que tant ella com el seu fill de deu anys Ty (Tyler Garcia Posey) 
puguin arribar a gaudir d'un nivell de vida que, encara sense tenir molts diners, sigui força falaguer. Un 
matí de dissabte, Marisa duu amb ella Ty a l'Hotel Beresford. Mentre ella i una altra noia del servei 
d'habitacions, Stephanie (Marissa Matrone), atenen les seves tasques, Marisa li demana a un company si 
pot vigilar el nen per ella. Caroline Lane (Natasha Richardson), una pomposa dama de l'alta societat que 
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s'hostatja a l'hotel, li demana a Marisa que torni per ella unes peces de roba de disseny. Una vegada 
Caroline marxa, Stephanie incita a Marisa perquè s'emprovi la roba abans de tornar-la a la botiga. En un 
moment frívol i aliè a ella, Marisa es vesteix amb els elegants i caríssims vestits. En aquest mateix 
moment apareix Ty per la porta amb l'atractiu Christopher Marshall (Ralph Fiennes), un aspirant a senador 
dels Estats Units i un dels fadrins més cobejats de Manhattan. Ty ha vingut per demanar permís a Marisa 
per fer un passeig per Central Park al costat de Christopher i el seu gos Rufus. Christopher se sent 
immediatament atret per Marisa. Suposant que ella és una hoste més de l'hotel, li demana que els 
acompanyi durant el passeig. Ella està a punt de negar-se, però Stephanie intervé i accepta per ella. 
Malgrat l'òbvia atracció que senten l'un cap a l'altre, Marisa no està diposada a donar esperances a 
Christopher, ja que té por de posar en perill tot el que li ha costat tant d'aconseguir. Però ell la persegueix, 
fins i tot sabent que això podria comprometre la seva carrera política. Enmig d'aquest encreuament 
d'amors, identitats equívoques i xafardeig de primera pàgina, Marisa i Christopher aprenen que com més 
grans siguin els somnis, més oportunitats hi haurà per què es converteixin en realitat. 

El cazador de sueños 
(Dreamcatcher)

Gènere: Terror
Director: Lawrence Kasdan
Protagonistes: Morgan Freeman (Coronel Abraham Curtis), Thomas Jane (Dr. Henry 
Devlin), Jason Lee (Beaver), Damian Lewis (Jonesy), Timothy Olyphant (Pete), Tom 
Sizemore (Owen Underhill), Donnie Wahlberg (Duddits).

  

Sinopsi: Jonesy, Henry, Pete i Beaver. Fa vint anys no eren més que uns nens d'una petita localitat de 
Maine, uns nens que van trobar el valor per reaccionar de manera heroica davant la crueltat infantil. Quan 
van salvar un estrany noi anomenat Duddits, es van fer amb un cinquè amic al centre del seu cercle. El noi 
els va transmetre uns estranys poders que els va unir més enllà d'una amistat normal. Ara els quatre són 
homes amb vides a banda i problemes diferents, obsessionats pel record del seu heroisne i amb uns 
poders que són més una càrrega que un do. Quan un terrible accident quasi acaba amb la vida d'un d'ells, 
al principi no s'adonen que ha tornat l'atmosfera estranya i inquietant que d'alguna manera està 
relacionada amb Duddits. Però quan es reunixen per a la seva visita anual a una cabana de caça dels 
boscos del nord, esperant només trobar la calor i l'humor que els sosté, es veuen sorpresos per la 
proximitat de la mort. Primer arriba un estrany, un caçador perdut que ignora la terrible malaltia que 
porta. Una violenta tempestat s'està apropant molt amenaçadora, una mortífera força extraterrestre que 
destruirà alguns dels membres del grup i obligarà als que aconseguixin escapar a recórrer de nou a la seva 
oblidada fortalesa, i enfrontar-se a un horror sense precedents. 

Full Frontal

Gènere: Comèdia, drama
Director: Steven Soderbergh
Protagonistes: David Duchovny (Gus), Nicky Katt (Hitler), Catherine Keener (Lee), Mary 
MccCrmack (Linda), David Hyde Pierce (Carl), Julia Roberts (Francesca / Catherine), Blair 
Underwood Calvin / (Nicholas).

 

Sinopsi: Full Frontal és una comèdia contemporània que es desenvolupa a Los Ángeles sobre les 
complicades relacions establertes entre set amics mentre aquests fan front als febles llaços que els 
uneixen.Succeeix durant un espai de temps de 24 hores, tot un dia a la vida d'unes relaciones 
equivocades, relacions que en realitat mai no es veuen, fins que apareixen perfectament ordenades. Carl 
Bright (David Hyde Pierce) treballa a Los Angeles Magazine i escriu guions com a activitat complementària; 
creu comprendre les raons per les quals la seva esposa és infeliç. Ella, Lee (Catherine Keener), és la 
vicepresidenta de Recursos Humans a una gran corporació que compensa les seves frustracions 
acomiadant treballadors de l'empresa. La seva germana, Linda (Mary McCormack), treballa com a 
massatgista a un hotel i li preocupa no estar aconseguint l'home ideal. Calvin (Blair Underwood) és 
l'estrella d'una reeixida sèrie televisiva que acaba d'aconseguir els primers llocs de la gran pantalla 
interpretant Nicholas, el company d'una gran estrella del cinema a més d'objecte d'un perfil de celebritat 
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que escriu Catherine, interpretada per Francesca (Julia Roberts). Nicky Katt és un actor que interpreta 
Hitler a una peça teatral, mentre que Gus (David Duchovny) produeix la pel·lícula de Nicholas. El dia tindrà 
la seva culminació a la festa del quarantè aniversari de Gus que té lloc en un exclusiu hotel de Beverly Hills.

Femme Fatale

Gènere: Thriller
Director: Brian de Palma
Protagonistes: Rebecca Romijn-Stamos (Laure Ash), Antonio Banderas (Nicolas Bardo), 
Peter Coyote (Watts),
Eriq Ebouaney (Black Tie), Edouard Montoute (Racine), Rie Rasmussen (Veronica), Thierry 
Fremont (Serra), Gregg Henry (Shiff).

 

Sinopsi: En ple Festival de Cannes, una banda de delinqüents comet un atracament. A l'últim moment, 
Laure, la seductora del grup, traeix els seus companys i escapa a París amb el botí. Un cop allà, burla els 
seus companys prenent la identitat d'una altra dona, anomenada Lily, amb tendències suicides. Escapant 
de França, Lily (àlies Laure), sedueix a l'avió l'ambaixador dels Estats Units al país, Bruce Hewitt Watts. 
Set anys més tard, casats, Lily i Bruce apareixen en portada d'una revista de la premsa rosa. Llavors, els 
vells sequaços de Laure, Black Tie i Racine, reapareixen per seguir-li la pista més de prop que mai i 
aconseguir la seva anhelada revenja. Nicolas Bard (Antonio Banderes) és un paparazzi que persegueix 
Laure Ash. Ell sospita que hi ha quelcom fosc en el passat d'ella i vol descobrir-ho, malgrat tots els 
problemes que això li acabarà ocasionant a tots dos. Serà fatal per a aquesta dona la curiositat del fotògraf 
per ella? Junts viuran una tòrrida història d'amor i sexe.

La chica de mis sueños 
(Just Looking)

Gènere: Comèdia
Director: Jason Alexander
Protagonistes: Patti Lupone (Sylvia), Ryan Merriman (Lenny), Gretchen Mol (Hedy), 
Peter Onorati (Phil), Joseph Franquinha (John), Amy Braverman (Alice), Allie Spiro-Winn 
(Barbara), Ilana Levine (Norma), Richard V. Licata (Polinsky),John Bolger (Dr. Flynn), 
Robert Weil (Guido), Alex Sobel (Marty). 

 

Sinopsi: Barri del Bronx, Nova York, 1955. Lenny (Merriman) és un de tants nois del Bronx de 14 anys. 
Com qualsevol altre adolescent, està absolutament fascinat per tot el relacionat amb el sexe. No obstant 
això, som al 1955, i Lenny sent veritable pànic per "experimentar-lo" personalment. Així les coses, durant 
les vacances d'estiu, opta per dedicar-se a la següent millor activitat: Observar com ho fan d'altres. Però 
és més fàcil dir-ho que fer-ho. Sorprès en ple acte voyeurista, la mare (LuPone) i el padrastre el facturen 
als afores residencials, a Queens, amb els seus tiets, on passarà la resta de l'estiu. És com si li haguéssin 
posat sota arrest; l'estiu sembla condemnat al més mortal dels avorriments. Però fa amistat amb un grup 
de nois totalment diferents, que han fundat un "club del sexe." Tampoc no el "practiquen"; només en 
parlen, no obstant això, els nois posseeixen molta més informació interessant que la disponible al Bronx. I 
llavors, s'encreua amb Hedi (Mol), una sensacional infermera que li duplica l'edat i que fa anys va exercir 
com a model d'anuncis de sostenidors. Lenny se sent atabalat i captivat; els seus plans per a l'estiu tornen 
a prendre cos amb gran empenta. L'objectiu de Lenny: "Presenciar un acte d'amor," acaba per convertir-se 
en una obsessió, i transforma les seves vacances estivals en una aventura que canviarà la seva vida per 
sempre. 
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La pesadilla de Susi 
(An American Rhapsody)

Gènere: Drama
Director: Éva Gárdos
Protagonistes: Nastassja Kinski (Margit), Scarlett Johansson (Susana -15 Anys), Tony 
Goldwyn (Peter), Mae Whitman (María), Balazs Galko (Jeno), Zsuzsa Czinkoczi (Teri), 
Kelly Endresz Banlaki (Jove Susana). 

 

Sinopsi: Enmig dels secrets i les ombres de l'Hongria Comunista, el pla desesperat de fugida d'una família 
fracassa estrepitosament. Emparada en la foscor de la nit, la família intenta una temerària fugida que la 
duu a travessar sigil·losament la frontera estretament vigilada, encara que a un preu insuportable: la seva 
filla petita queda enrera per error. Rescatada i en possessió d'una nova identitat, la innocent petita Susana 
és criada en el medi rural més profund i rústic de l'Europa oriental per una parella adorable a la qual la 
petita anomena pare i mare, però que no tenen cap parentiu amb ella. La petita desconeix tot sobre la 
seva veritable família, que ara porta una vida agradable a l'asolellada Califòrnia de les minifaldes i els 
electrodomèstics. Mentrestant, allà a Hongria, Susana creix sense haver vist mai un aparell de televisió, 
sense saber qui és Elvis Presley i sense tenir ni idea que el món està canviant de pressa. Sis anys més 
tard, Susana és, per fi, a punt de reunir-se amb la família, que mai no ha conegut i que està més que 
ansiosa de veure una altra vegada la filleta que han perdut fa tant de temps. No obstant això, està Susana 
preparada per a l'Amèrica dels anys seixanta? I, el que és més important, està preparada la família de 
Susana per afrontar la veritat? I és que, quan Susana es llança de ple a un paradís adolescent 
d'hamburgueses, rock and roll i festes, se sent, al mateix temps, atreta cap al Budapest de les preguntes 
sense resposta, dels secrets no confessats i de les traicions agudes...i cap a un viatge temerari cap als 
misteris persistents del passat per poder conquerir el futur. 

La barbería 
(Barbershop)

Gènere: Comèdia
Director: Tim Story
Protagonistes: Ice Cube (Calvin), Cedric The Entertainer (Eddie), Eve (Terri), Sean 
Patrick Thomas (Jimmy), Troy Garity (Isaac), Anthony Anderson (J.D.), Michael Ealy 
(Ricky), Leonard Howze (Dinka), Keith David (Lester), Lahmard Tate (Billy). 

 

Sinopsi: Calvin (Ice Cube) va heretar el negoci del pare, que és una barberia situada en la part sud de la 
ciutat de Chicago. Però ell mai no s'ha interessat per tallar el pèl mentre xerra amb els clients, ja que els 
seus somnis són altres. I com les factures són moltes i la seva dona espera un nen, no creu que el negoci 
sigui rendible, al contrari, és més aviat una càrrega i una pèrdua de temps. Així decideix vendre la 
barberia a Lester (Keith David), un prestador que li assegura que la mantindrà intacta quan en realitat 
pretén fer un club privat. El que descobreix Calvin és que s'acaba de desfer del llegat de son pare, i el que 
és més important, el símbol de tota una comunitat que es reuneix i treballa en aquest lloc tan carismàtic 
per a tots ells. Gent com Eddie (Cedric the Entertainer), un veterà barber xerraire, fermes conviccions i 
cap client; o Jimmy (Sean Patrick Thomas), un estudiant universitari que té complex de superioritat i que 
no suporta Isaac (Troy Garity), un barber blanc que només vol tenir una oportunitat per tallar-li el pèl a 
algú; o Ricky (Michael Ealy), un antic presidiari a punt de ser eliminat que està intentant seguir essent 
honrat; o Terri (Eve), una dona esquerpa que no aconsegueix trencar amb el seu nòvio faldiller ni que la 
deixin en pau. Ara Calvin ha d'aconseguir els diners per tornar a recuperar la barberia.
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El secreto de Joe Gould 
(Joe Gould's secret)

Gènere: Drama
Director: Stanley Tucci
Protagonistes: Ian Holm (Joe Gould), Stanley Tucci (Joe Mitchell), Hope Davis (I) 
(Therese Mitchell), Sarah Hyland (Elizabeth Mitchell), Hallee Hirsh (Nora Mitchell), Celia 
Weston (Sarah), Patrick Tovatt (Harold Ross), Susan Sarandon (Alice Neel), Patricia 
Clarkson (Vivian Marquie), John Tormey (Harry Kolis), Jack O'Connell (II) (Chef), Jerry 
Mayer (I) (Minetta Bartender). 

Sinopsi: El Secret de Joe Gould és la història real de dos homes, un dels quals explica la història de l'altre: 
el famós escriptor del The New Yorker, Joseph Mitchell i el bohemi de Nova York, Joe Gould. Era una època 
on els artistes i els escriptors es reunien sovint en una àrea de la ciutat coneguda com Greenwich Village, i 
una època en què Joseph Mitchell (Stanley Tucci) estava publicant alguns dels seus millors treballs. Un dia, 
l'escriptor coneix Joe Gould (Ian Holm). Nascut al nord i educat a Harvard, Gould és un erudit dels carrers 
de Nova York. El treball de la seva vida és la "Història Oral del nostre Temps", una transcripció de 
centenars de converses, comentaris, i assajos sobre el que ha vist i escoltat. "Cada dia", escriu Mitchell en 
The New Yorker, "fins i tot quan pateix una intensa ressaca o fins i tot quan està feble i apàtic per la fam, 
Joe Gould escriu en llibretes escolars." Sense feina, Gould depèn de les contribucions dels seus amics i 
admiradors a la "Fundació Joe Gould". Després que la història de Mitchell aparegués publicada a The New 
Yorker, Gould es va convertir en una petita celebritat. A mesura que va canviant la dinàmica entre els dos 
homes, la seva relació consumirà Mitchell durant anys - ja que es convertirà en el guardià del secret de Joe 
Gould.

La balsa de piedra 
(The Stoneraft)

Gènere: Drama, ciència ficció
Director: George Sluizer
Protagonistes: Federico Luppi (Pedro), Icíar Bollaín (Maria), Gabino Diego (Jose), Ana 
Padrão (Joana), Diogo Infante (Joaquim).

 

Sinopsi: Una immensa falla separa sobtadament la Península Ibèrica d'Europa i la converteix en una 
immensa Bassa de pedra que navega a la deriva per l'Oceà Atlàntic. Només uns pocs reben el senyal que 
quelcom vital, màgic, commovedor, succeirà. Pedro Orce, un vell farmacèutic, sent com la terra tremola; 
Joana Carda traça una línia al terra que en avant serà inesborrable; Joaquin Sassa llança enlaire una 
pesada pedra que rebota a la superfície del mar i que acaba enfonsant-se a una distància sobrenatural; 
José és seguit a tot arreu per una munió d'estornells. Seguint un fil blau infinit, Fidel, un gos molt especial, 
serà l'encarregat de guiar aquests escollits fins a María Guevaira. Mentre la Península navega oceà endins 
fora de tota lògica científica i causant l'estupefacció de les autoritats, els cinc comencen un doble viatge a 
través de la geografia ibèrica i a l'interior de si mateixos. L'única solució possible per enfrontar-se al destí 
que els espera és tornar a enamorar-se. La Bassa de Pedra és una epopeia estranya i extraordinària. És 
una fascinant transformació d'esdeveniments singulars en mites moderns. És una reflexió sobre la identitat 
d'aquests homes, però sobretot és una història d'un amor sense barreres.

Herencia

Gènere: Drama
Director: Paula Hernández
Protagonistes: Rita Cortese (Olinda), Adrián Witzke (Peter), Martín Adjemián (Federico),
Diego Capusotto, Julieta Díaz (I) (Luz), Catarina Spinetta, Héctor Anglada (Ángel), 
Eduardo Cutuli (Cutuli), Carlos Portaluppi, Graciela Tenembaum, Ernesto Claudio.
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Sinopsi: Olinda (Rita Talle's) és italiana, però porta mitja vida vivint a l'Argentina. Va arribar de jove, a la 
recerca d'un amor i s'hi va quedar. Ara ronda els seixanta i porta un vell restaurant que va treure 
endavant des de jove. Cansada de barallar-se amb els seus treballadors, dels menús del dia i dels dies que 
passen, Olinda enyora el seu país i el seu poblet natal. Mentre pensa a vendre el restaurant, decisió que no 
s'atreveix a prendre, apareix a la seva vida Peter (Adrian Witzke), un jove alemany que li fa reviure els 
seus inicis a Buenos Aires. Peter ha aterrat al país a la recerca d'un amor i es troba molt desvalgut. 
Casualment passa pel restaurant i entre els dos s'estableix una entranyable amistat. Olinda fa les vegades 
de marassa i Peter se sent protegit per ella, encara que el coratge i caràcter d'ella contrasta amb la 
tranquil·litat i la paciència d'ell. Finalment Olinda es decideix a viatjar a Itàlia temporalment mentre Peter 
es fa càrrec del restaurant.

El bonaerense

Gènere: Thriller
Director: Pablo Trapero
Protagonistes: Jorge Román (Zapa), Mimi Ardúh (Mabel), Darío Levy (Gallo), Victor 
Hugo Carrizo (Molinari), Hugo Anganuzzi (Polaco), Graciana Chironi (Mare De Zapa), Luis 
Vicat (Pellegrino), Roberto Posse (Ismael), Anibal Barengo (Caneva), Lucas Olivera 
(Abdala), Gastón Polo (Lanza), Jorge Luis Giménez (Berti). 

 

Sinopsi: El Zapa és cerraller en un petit poble de la Província de Buenos Aires. El poble és tranquil, de 
feina de cerralleria n'hi ha molt poca i les hores de feina passen lentament. El Polaco, el propietari del local 
l'envia a obrir una caixa forta a una oficina. L'endemà és empresonat com a responsable del robatori a 
l'oficina. El seu tiet Ismael, policia Bonaerenca retirat, el treu de la comissaria i l'envia al Gran Buenos 
Aires amb una carta de recomanació. Zapa es converteix en un jove aspirant a agent de la Policia 
Bonaerenca. Zapa arriba a la seva nova ciutat. Fa el curs de preparació, treballa a la comissaria, etc. La 
seva vida es converteix en una estranya ficció amb què haurà de conviure en el futur.

Condenado 
(City by the sea)

Gènere: Acció
Director: Michael Caton-Jones
Protagonistes: Robert De Niro (Detective LaMarca), Frances McDormand (Michelle), 
James Franco (Joey LaMarca), Eliza Dushku (Gina), William Forsythe (Spyder), George 
Dzundza (Reg Duffy), Patti LuPone (Maggie), Anson Mount (Dave Simon).

 

Sinopsi: Vincent LaMarca (Robert De Niro) és un detectiu d'homicidis de Nova York amb un impecable i 
extens full de servei. És un home impecable, totalment dedicat a la professió i al sevei de la llei per 
damunt de tot. Però en el cas que està investigant, el repte a què s'enfronta Vincent és encara més gran ja 
que el principal sospitós és Joey (James Franco), el seu propi fill. Vincent i Joey no estan molt units des 
que Vincent es va divorciar de la mare del seu fill i va deixar enrera els molls de Long Beach a Long Island 
per entrar a l'anonimat de Manhattan i en una brillant carrera al Cos de Policia de Nova York. Porta una 
vida solitària i manté a distància la seva nòvia (Frances McDormand). El seu millor amic, i amb qui manté 
una relació més estreta, és Reg (George Dzundza). Però Vincent fa tot el que es pot perquè res no 
interfereixi en el seu treball. Vincent viu intensament el present i aquesta actitud li serveix per a no 
enfrontar-se al seu passat. Vincent està investigant un assassinat i això fa que torni a casa. A Long Beach, 
que s'autoproclama la "Ciutat del Mar", el passat l'està esperant com si fos una imatge congelada. Durant 
la investigació, Vincent descobreix que els conflictes del passat i la seva incapacitat per ser un bon pare 
han influït en el seu fill Joey que s'ha endinsat pel costat fosc de la vida. 
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Posesión 
(Possession)

Gènere: Comèdia
Director: Neil LaBute
Protagonistes: Gwyneth Paltrow (Maud Bailey), Aaron Eckhart (Roland Michell), Jeremy 
Northam (Randolph Henry Ash), Jennifer Ehle (Cristabel LaMotte), Lena Headey (Blanche 
Glover). 

 

Sinopsi: Maud Bailey, una brillant acadèmica anglesa que sempre ho fa tot seguint les normes, està 
investigant la vida i les obres de la poeta victoriana Christabel LaMotte. Roland Michell és un investigador 
nord-americà que és a Londres amb una beca per estudiar les obres del gran Randolph Henry Ash. Ash, el 
poeta guardonat per la Reina Victòria, és ara més conegut per una col·lecció de poemes càlids i tardans 
dedicats a la seva esposa, que seran objecte d'una exposició en el seu centenari. Quan Maud i Roland 
descobreixen unes cartes d'amor secretes que Ash va enviar a LaMotte, segueixen el rastre de pistes a 
través d'Anglaterra i cap al continent europeu, fent-se ressò del romàntic viatge de l'apassionada parella ja 
fa més d'un segle. 

Biker Boyz

Gènere: Acció
Director: Reggie Rock Bythewood
Protagonistes: Laurence Fishburne (Smoke), Derek Luke (Kid), Orlando Jones (Soul 
Train), Lisa Bonet (Queenie), Djimon Hounsou (Motherland), Brendan Fehr (Stuntman), 
Larenz Tate (Wood), Kid Rock (Dogg), Rick Gonzalez (Primo), Meagan Good (Tina), Salli 
Richardson Whitfield (Half & Half), Vanessa Bell Calloway (Anita), Dante Basco (Philly), 
Dion Basco (Flip).

 

Sinopsi: Biker Boyz és un western contemporani sobre rodes. Els seus protagonistes són moderns 
renegats que viuen cada dia com si fos l'últim. En el món dels grups clandestins de motociclistes, hi ha un 
corredor invicte a què anomenen Smoke (Laurence Fishburne), president d'un club de motards 
afroamericans. Rei indiscutible de la velocitat, fins ara ningú no l'ha pogut véncer a l'asfalt, i per això és 
respectat per la resta d'afeccionats a les dues rodes, fins que apareix un jove impulsiu (Derek Luke) a què 
tots anomenen Kid disposat a enfrontar-s'hi i treure-li el lloc. 

Bully 

Gènere: Drama, thriller
Director: Larry Clark
Protagonistes: Brad Renfro (Marty Puccio), Rachel Miner (Lisa Connelly), Nick Stahl 
(Bobby Kent), Bijou Phillips (Ally Willis), 
Michael Pitt (Danny Semenec), Kelli Garner (Heather Swallers), 
Daniel Franzese (Derek Szvirko), Leo Fitzpatrick (Hitman). 

Sinopsi: Una parella d'atractius adolescents d'una petita ciutat, Bobby Kent i Marty Puccio, es coneixen 
des de sempre. Junts fan treballs sense futur, es dediquen a les drogues i la prostitució als bars gais del 
barri, venen vídeos pornogràfics casolans i sexe telefònic homosexual per diners i per diversió. Bobby és 
un sàdic, un tirà brutal i eficient. Marty és el seu millor amic, la seva joguina. Així ha estat sempre. Tots 
dos es citen a la platja amb l'atractiva i mimada Ali i amb el seu maldestre i vulnerable amiga Lisa. Marty 
porta Lisa al seient de darrera del cotxe de Bobby i fan l'amor. L'experiència d'Ali és diferent. Al seient de 
davant, Bobby la ridiculitza quan empeny la seva boca cap al seu entrecuix. Després, Lisa li diu a sa mare 
que té un nou nòvio. Està enamorada. Mentre Lisa i Marty mantenen relacions a l'habitació de Bobby, 
aquest entra i apallissa el cos nu de Lisa amb el cinturó. Marty està acostumat a aquest tipus de tractes, 
ha estat suportant els excessos de Bobby durant anys. Però aquesta vegada s'ha passat. Segons passa 
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més temps amb Lisa, la lleialtat de Marty comença a canviar. Estar amb Bobby no és tan emocionant. 
Bobby sent que el seu poder sobre Marty està decaient i se sent amenaçat. Lisa es queda embarassada. Va 
a casa de Marty a donar-li la notícia però Bobby és allà. Bobby l'ataca físicament abans de tirar-la. Se'n va 
plorant quan Bobby comença a insultar-la. Lisa indueix Ali perquè torni al costat de Bobby, dient-li que 
està ficat en coses rares que podrien estimular Ali sexualment. Si s'agradéssin, potser Bobby deixaria Lisa i 
Marty tranquils. Però Ali tenia raó la primera vegada, Bobby no és un tipus legal. La seva reunió és fins i 
tot pitjor que abans, i acaba en una brutal violació. Lisa suplica Marty. Bobby és un dimoni. Bobby és un 
violador. Bobby tracta Marty com un gos. Bobby ha de morir. 

En un lugar de Africa 
(Nirgendwo in Afrika)

Gènere: Drama
Director: Caroline Link
Protagonistes: Juliane Köhler (Jettel), Merab Ninidze (Walter), Matthias Habich 
(Süsskind), Sidede Onyulo (Owuor), Lea Kurka (Regina), Karoline Eckertz (Jove Regina). 

 

Sinopsi: Narra la història d'una família jueva que a principis de 1938, davant l'avanç imparable del 
nazisme, deixa el seu país, els seus records i la seva vida enrera per començar de nou a una granja de 
Kènia. El matrimoni abandona la seva confortable vida al costat de la filla de cinc anys, Regina. La relació 
entre els tres canviarà sorgint nous valors i sentiments. 

Ken Park
(Ken Park)

Gènere: Eròtica, Drama
Director: Larry Clark
Protagonistes: James Ransone (Tate), Tiffany Limos (Peaches), Stephen Jasso (Claude), 
James Bullard (Shawn), Mike Apaletegui (Curtis), Adam Chubbuck (Ken Park), Wade 
Williams (pare de Claude), Amanda Plummer (mare de Claude), Julio Oscar Mechoso 
(Pare de Peaches).

Sinopsi: "Ken Park" segueix quatre adolescents californians, tres nois i una noia: Shawn, Peaches, Tate i 
Claude. Són amics des de la infància i tots són afeccionats al skateboard, i aparentment no tenen cap fita a 
la vida. Igual que passava a "Kids", els nois van experimentant situacions junts sense que sembli que en 
treguin quelcom de profit, mentre un reguitzell d'estranys personatges van passant davant la càmera: un 
noi patinador abusat per son pare, un homosexual que rep palisses bíbliques de son pare, un altre que 
s'excita autoasfixiant-se.

No tengo miedo 
(Io non ho paura)

Gènere: Drama
Director: Gabriele Salvatores
Protagonistes: Aitana Sánchez Gijón (Anna), Giuseppe Bocchino (Michele), Diego 
Abatantuono (Sergio), Dino Abrescia (Pino), Giulia Matturro (Maria), Mattia Di Pierro 
(Filippo), Stefano Biase (Salvatore), Fabio Tetta (Teschino). 

 

Sinopsi: És el 1978. L'estiu més calorós del segle. Tot en la petita població d'Acque Traverse sembla 
immòbil, inactiu; el col·legi ha acabat, els adults es protegeixen dins les seves cases per fugir de la calor 
que a tots sufoca. Només un petit grup de nens es mou lliurement al voltant de la població i del camp que 
la rodeja, jugant i corrents aventures. Durant un d'ells, el petit Michele, de deu anys d'edat, descobreix un 
secret increible; la ciutat en la qual viu està amagant un nen, de l'edat del Michele, captiu en un clot al 
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costat d'una casa abandonada. Què volen fer amb ell? Per què ningú a la ciutat no en parla? Per què els 
pares de Michele estan implicats en aquest estrany esdeveniment? Michele es trobarà completament sol 
enfront d'aquestes terribles circumstàncies, que canviaran la seva vida per sempre, marcant el final de la 
seva infantesa i el descobriment d'un coratge desconegut. 

Posesión infernal 
(The Evil Dead)

Gènere: Terror
Director: Sam Raimi
Protagonistes: Ash (Bruce Campbell), Cheryl (Ellen Sandweiss), Linda (Betsy Baker), 
Scott (Hal Delrich), Shelly (Sarah York).

  

Sinopsi: Cinc nois passaran el cap de setmana a una cabana al mig d'un espès bosc a les muntanyes de 
Tennesse. Una vegada instal·lats, i quan es troben sopant, la porta que dóna accés al soterrani s'obre de 
cop. Estranyats, decideixen baixar a investigar. Allà troben un magnetòfon, un estrany ganivet ritual i un 
llibre antiquíssim. En connectar el magnetòfon, la veu d'un home que diu ser un científic, els descobreix 
que el llibre que tenen entre les seves mans va ser trobat a les ruïnes Cantarianes i és un tractat sobre les 
pràctiques d'enterrament i rituals fúnebres sumèries. Aquest llibre és conegut com "El Llibre dels Morts" i, 
està enquadernat en pell humana, escrit amb sang i les seves pàgines contenen fórmules i rituals per 
retornar a la vida una sèrie d'entitats malignes que es troben en estat letàrgic. La veu comença a recitar 
uns conjurs i en el bosc quelcom torna a la vida. Un a un tots els nois aniran caient sota l'influx del poder 
dels dimonis convertint-se en els Morts Malignes als quals al·ludeix el títol. L'única forma de destruir-los és 
el desmembrament dels cossos.

Taxi 3
(Taxi 3)

Gènere: Comèdia, aventures
Director: Gérard Krawczyk
Protagonistes: Emilien (Frédéric Diefenthal), comisari Gibert (Bernard Farcy), Petra 
(Emma Sjöberg), Lilly (Marion Cotillard),
Qiu (Ling Bai), Alain (Edouard Montoute), General Bertineau (Jean-Christophe Bouvet), 
Rachid (Patrice Abbou).

 

Sinopsi: Des que fa uns anys el destí els va unir, el taxista Daniel (Samy Naceri) i l'agent de policia 
Emilien (Fréderic Diefenthal) continuen mantenint una bona amistat, i com va essent habitual no poden 
deixar de ficar-se en embolics. Som al mes de desembre. A la ciutat de Marsella l'hivern no es nota tant 
com a altres parts del país, i tots dos volen aprofitar per anar-se'n uns dies de vacances. Daniel continua 
obsessionat amb el seu taxi, a què cada vegada incorpora més elements i opcions que converteixen el 
vehicle en un autèntic bòlid. Però això irrita cada vegada més la seva nòvia Lilly (Marion Cotillard), ja que 
Daniel rep més atenció el cotxe que no pas ella. Per la seva banda, Emilien està obsessionat amb els Papàs 
Noel: els veu a tot arreu, quelcom que també irrita la seva companya Petra (Emma Sjöberg), agent de 
policia com ell. Però potser unes bones vacacions seran una bona teràpia per a tots dos. Uns pensen anar 
a la neu a esquiar, altres a conèixer els seus sogres. I per acabar-ho d'arrodonir, el comissari Gibert 
(Bernard Farcy) s'ha enamorat perdudament d'una becària oriental (Bai Ling). Però per a tots ells aquestes 
vacacions seran prou mogudes amb l'aparició de diverses bandes de gàngsters i complots de tota mena. I 
perquè no falti de res, moltes i espectaculars persecucions de cotxe. Però no només a la ciutat de Marsella, 
sinó també a les pistes d'esquí.
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Ted Bundy, el primer asesino en serie 
(Bundy)

Gènere: Terror
Director: Matthew Bright
Protagonistes: Michael Reilly Burke (Ted Bundy), Boti Ann Bliss (Lee), Steffani Brass 
(Julie), Tricia Dickson (Vincennes), Meadow Sisto (Welch), Deborah Offner (Beverley), 
Zarah Little (Garber), Alison West (Randall), Matt Hoffman (Arnie) Renee Madison Cole 
(Cutler), Diana Kaufmann (Fitz). 

 

Sinopsi: Ted Bundy era un home atractiu, amb un gran encant i llicenciat en psicologia. Parlava el xinès 
amb fluidesa, i treballava en un Centre de salut per a víctimes de violacions i per al Partit Republicà. Era 
totalment oposat a qualsevol assassí en sèrie que pogués existir abans o després d'ell. Va ser atrapat dos 
vegades per la policia però va aconseguir fugir de la presó i seguir la seva aferrissada carrera 
d'assassinats. La tercera vegada que va ser detingut ja no va poder escapar, i després del primer judici 
televisat d'Amèrica, va ser executat a la cadira elèctrica en 1989. "Representava allò que tots els joves 
volen ser. Si tenia algun defecte era que era quasi massa perfecte". Un amic de Ted Bundy. Era jove, 
atractiu i encantador. Un estudiant de dret amb un gran futur per davant en política. El seu somriure 
resultava totalment encisador per a les dones, i als anys 70 va ser el més conegut assassí en sèrie 
d'Amèrica.

La verdad sobre Charlie 
(The truth about Charlie)

Gènere: Thriller
Director: Jonathan Demme
Protagonistes: Mark Wahlberg (Joshua Peters), Tim Robbins (Mr. Bartholomew), 
Thandie Newton (Regina Lambert), Christine Boisson (Comandant Dominique), Stephen 
Dillane (Charles Lambert), Joong-Hoon Park (Il-Sang Lee), Ted Levine (Emil Zapatec), 
Lisa Gay Hamilton (Lola Jansco), Simon Abkarian (Tinent Dessalines). 

 

Sinopsi: Regina Lambert (Thandie Newton) coneix l'encantador Joshua Peters (Mark Wahlberg) mentre és 
de vacances a Martinica pensant a posar fi al seu matrimoni amb l'enigmàtic Charlie (Stephen Dillane). 
Però, a la tornada a París, descobreix que tant el seu compte corrent com el seu pis són buits i que el seu 
marit ha estat víctima d'un misteriós assassinat. Tres antics col·legues del seu marit (Joong-Hoon Park, 
Ted Levine, Lisa Gay Hamilton) la segueixen amb el propòsit d'obtenir resposta a algunes de les seves 
preguntes sobre Charlie i de recuperar els diners desapareguts. Joshua també es troba a París i està 
disposat a ajudar en tot allò que pugui. Com més descobreix Reggie, més ha d'esforçar-se per trobar les 
peces que falten del trencaclosques i per protegir-se del creixent perill. Ella s'enamora de Joshua al mateix 
temps que rep informació sorprenent sobre ell que li fa desconfiar. La dura comandant Dominique 
(Christine Boisson) creu que Reggie és la sospitosa principal. El seguici d'un funcionari molt conservador 
de l'Ambaixada (Tim Robbins) complica la vida de Reggie encara més. Però tot el que queda per fer és 
seguir endavant sabent que a la vida, com a l'amor, res no és tan senzill com sembla. 

Aquellas juergas universitarias 
(Old school)

Gènere: Comèdia
Director: Todd Phillips
Protagonistes: Luke Wilson (Mitch Martin), Will Ferrell (Frank "El Tanque"), Vince 
Vaughn (Beanie), Jeremy Piven (Pritchard), Ellen Pompeo (Nicole), Juliette Lewis (Heidi), 
Leah Remini (Lara), Perrey Reeves (Marissa), Craig Kilborn (Mark), Elisha Cuthbert 
(Darcie), Seann William Scott (Peppers), Matt Walsh (Walsh).

 

Sinopsi: Mitch, Frank i Beanie són tres amics de trenta anys les vides del qual no són exactament el que 
s'esperaven. Mitch té una nòvia nimfòmana que es fica al llit amb el primer que passa. Frank s'ha casat i el 
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seu matrimoni res no té a veure amb les festes salvatges que organitzava anys enrere. I Beanie és un pare 
de família que es mor per recuperar la seva esvalotada joventut. Però les coses canvien quan Beanie 
suggereix que crein la seva pròpia fraternitat, a la nova casa que Mitch té al costat del campus de la 
universitat. Una oportunitat per reviure temps gloriosos, fer nous amics i de tornar a les seves velles, 
salvatges i festes d'estudiants passades de voltes.

En la oscuridad 
(Darkness Falls)

Gènere: Thriller
Director: Jonathan Liebesman
Protagonistes: Chaney Kley (Kyle Walsh), Emma Caulfield (Caitlin 'Cat' Greene), Lee 
Cormie (Michael Greene), Grant Piro (Larry Fleishman), Sullivan Stapleton (Matt Henry), 
Steve Mouzakis (Dr. Peter Murphy), Peter Curtin (Dr. Travis), Kestie Morassi (Infermera 
Lauren), Jenny Lovell (I) (Infermera Alexandra).

 

Sinopsi: Conta una llegenda a Darkness Falls que Matilda Dixon, després de ser acusada injustament d'un 
terrible crim, va ser salvatgement assassinada pel poble enfollit. Algunes nits el seu esperit venjador ronda 
el poble esperant capturar qualsevol que la vegi a la foscor. Precisament això va ser el que li va succeir al 
jove Kyle. Una nit va veure Matilda, i encara que va aconseguir escapar de les diabòliques urpes; sa mare 
va ser brutalment assassinada. Perseguit pels amargs records d'aquella nit, i ple de culpa, des de llavors 
Kyle (Chaney Kley), que va abandonar la ciutat, ha intentat no estar mai a les fosques. Un dia la seva 
nòvia de la infantesa, Caitlin (Emma Caulfield) li demana que torni a la ciutat perquè el seu germà Michael 
(Llig Cormie) de 9 anys, està tenint els mateixos malsons que van portar Kyle a la vora de la bogeria. No 
obstant això, quan Kyle torna, s'adona que l'esperit maligne de Matilda no era producte de la seva 
imaginació. Ella és realment i extremadament perillosa. I si l'atrapa una altra vegada a la foscor, la seva 
espantosa cara serà l'últim que ell torni a veure. 

Storytelling

Gènere: Thriller
Director: Todd Solondz
Protagonistes: Selma Blair (Vi), Robert Wisdom (Sr. Gary Scott), Paul Giamatti (Toby 
Oxman), Lupe Ontiveros (Consuelo), Jonathan Osser (Mikey Livingston), Mark Webber 
(Scooby Livingston), Leo Fitzpatrick (Marcus), Noah Fleiss (Brady Livingston), John 
Goodman (Marty Livingston), Julie Hagerty (Fern Livingston), Aleksa Palladino 
(Catherine), Mike Schank (Mike), Franka Potente (Montadora). 

 

Sinopsi: Storytelling consta de dos històries diferents ambientades en la universitat i l'institut, el passat i 
el present. Seguint els passos dels seus joves personatges, esperançats i preocupats al mateix temps, 
explora els temes del sexe, la raça, la fama i la manipulació. Fiction: Ambientada en un campus 
universitari en 1985, la primera part de Storytelling, titulada fiction, descriu les complicades relacions 
entre tres estudiants (Selma Blair, Leo Fitzpatrick i Aleksa Palladino) i el seu professor d'escriptura 
creativa, el Sr. Scott (Robert Wisdom). A Non-Fiction, la segona part de Storytelling, Toby (Paul Giamatti) 
un novaiorqués insatisfet, convenç un estudiant d'últim curs d'institut (Mark Webber) i la seva família 
(John Goodman, Julie Hagerty, Noah Fleiss, Jonathan Osser) per convertir-se en el tema d'un documental. 

Con amor, Liza 
(Love Liza)

Gènere: Comèdia dramàtica
Director: Todd Louiso
Protagonistes: Philip Seymour Hoffman (Wilson Joel), J.D. Walsh (II) (Bern), Jimmy 
Raskin (Pad), Erika Alexander (Brenda), Kathy Bates (Mary Ann Bankhead), Sarah Koskoff 
(Maura), Mark Hannibal (Waiter with Drink), Jim Wise (Bland Man), Trace Turville (Bland 
Woman), Wayne Duvall (Gas Station), Stephen Tobolowsky (Tom Bailey).
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Sinopsi: Situada en l'interior d'EUA, Love Liza és la trista i còmicament fosca història d'un dissenyador de 
pàgines web, Wilson Joel (Philip Seymour Hoffman) i els seus esforços per trobar una explicació a 
l'inexplicable suicidi de la seva esposa, Liza. Com que es veu incapaç d'obrir la carta que ella li va deixar, 
es dirigeix a la mare de Liza (Kathy Bats) a la recerca de suport i orientació. Però la carta es converteix en 
motiu de conflicte entre ell i Mary Ann, i la tensió de la seva relació influeix negativament encara més les 
seves vides. Wilson intenta fugir d'una altra forma. Comença a inhalar vapors de gasolina. Aquests vapors 
el condueixen a una amistat i a la salvació provisional: el món dels entusiastes dels Controls Remots a 
escala. Amb una pau de nova trobada, Wilson intenta refer la seva vida. Però el seu equilibri demostra ser 
precari, i un dramàtic succés el col·loca en una espiral descendent que finalment amenaçarà la seva vida. 
Els elements de la pel·lícula, la carta no oberta, la gasolina, l'aigua, la gravetat, el buit, l'inestable vida de 
Wilson, s'ajunten en un clímax que és al mateix temps sorprenent i inevitable. 

Mi mujer es una actriz 
(Ma femme est una actrice)

Gènere: Comèdia
Director: Yvan Attal
Protagonistes: Charlotte Gainsbourg (Charlote), Yvan Attal (Yvan), Terence Stamp 
(John), Noémie Lvovsky (Nathalie), Laurent Bateau (Vincent), Ludivine Sagnier 
(Géraldine), Lionel Abelanski (Georges), Keith Allen (David), Jo Mcinnes (ajudant). 

 

Sinopsi: Consta la història de Yvan, un periodista esportiu que comparteix la seva vida amb Charlotte, una 
actriu de què està quelcom gelós. Yvan Attal comenta que a la seva curta carrera professional com a actor 
ha rodat algunes escenes d'amor. Ell comenta: "Quan passes tot el dia al llit amb una actriu, nu, besant-la 
i acaronant-la és estrany tornar a casa a la nit i sopar amb la teva dona. Encara que tot és un muntatge, 
tot -o quasi tot- és real". 

Besos de gato

Gènere: Comèdia
Director: Rafael Alcázar
Protagonistes: Juanjo Puigcorbé (Fran), Leticia Dolera (Carlota), Ruth Gabriel (Mara), 
Lola Marceli (Elvira), David Carrillo (Toto), José Sancho (Turco), Antonio Resines (Dueño 
Chocolatería), Imanol Arias (Anchoas), Antonio Dechent. 

Sinopsi: Fran, un advocat d'èxit, torna a casa a la nit cansat i sense ganes de sentir, com sempre, les 
petites misèries domèstiques. No obstant això, aquesta nit hi ha una novetat: Carlota, 15-16 anys, no ha 
tornat a casa. La mare, està preocupada. Totó, 14 anys, l'altre fill del matrimoni, informa son pare que 
havia quedat amb el seu nòvio. "Carlota té nòvio?". Fran passa el temps en un bar mentre fa creure a la 
seva dona que està buscant pels carrers la seva filla. Però quan truca a casa i li diuen que encara no ha 
tornat comença també a preocupar-se per Carlota. Seguint la informació d'una amiga i després de barallar-
se amb un goril·la troba la filla en una discoteca dubtosa. El pare creu estar descobrint coses de la seva 
filla que no sabia i li dóna furiós una bufetada. Tots dos es diuen de tot. I es nega Carlota a tornar a casa 
si abans no troba el seu nòvio. Fran inicia amb la filla la recerca del nòvio i els indicis que va veient li fan 
pensar que és un camell, amb la qual cosa dedueix que la seva filla si no està ja perduda va pel camí. Però 
la vida reserva sorpreses a cada cantonada i en un bar molt marginal es topa Fran amb una antiga amant 
que treu els negocis bruts en els qual va ficat. Ara és Carlota la que creu descobrir les missèries de son 
pare i s'enfonsa moralment. La recerca per la nit madrilenya després de les empremtes del nòvio de 
Carlota els porten a un lloc nauseabund on ens mostra el costat més fosc dels negocis en què participa 
Fran: blanqueig de diners i defensa de traficants. És un punt sense retorn. Fran decideix que per mitjà del 
seu sacrifici pot redimir-se o almenys redimir-se davant la filla i salvar-la almenys a ella. Pare i filla 
descobreixen les seves pròpies vides i retroben un afecte mutu treballat durant molts anys. Ara pare i filla 
se senten més aprop que mai. Però potser sigui ja quelcom tard per a Fran..
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Ejecutivo agresivo 
(Anger Management)

Gènere: Comèdia
Director: Peter Segal
Protagonistes: Jack Nicholson (Buddy Rydell), Adam Sandler (Dave Buznik), Marisa 
Tomei (Linda), Luis Guzmán (Lou), Allen Covert (Andrew), Woody Harrelson (Galaxia), 
John Turturro (Chuck), Krista Allen (Gina), January Jones (Stacy), Kurt Fuller (Mr. Frank 
Head), Jonathan Loughram (Nate). 

 

Sinopsi: Adam Sandler i Jack Nicholson interpreten un pacient i un terapeuta, encara que a vegades sigui 
difícil distingir qui és qui. Després d'un malentès que surt de control a bord d'un avió, l'afable Dave Buznik 
(Adam Sandler) és obligat pel jutge Daniels (Lynne Thigpen) a assistir a la teràpia del Doctor Buddy Rydell 
(Jack Nicholon), la consulta de la qual està atapeïda de persones excèntriques i inestables. La teràpia 
abrasiva i poc ortodoxa de Buddy es basa en la confrontació i Dave s'hi sent desconcertat. Llavors, darrera 
l'altre contratemps, el jutge Daniels ordena Dave avançar en la teràpia o l'enviarà a la garjola. Així que 
Buddy es dedica a Dave per tal d'ajudar-lo a vèncer els seus dimonis interiors. El mateix Buddy no té 
conflictes interiors ja que desenvolupa la teràpia a cada moment, la qual cosa inclou fer comentaris 
luxuriosos de la núvia de Dave, Linda (Marisa Tomei) i pressionar Dave per confrontar cada lleu 
contratemps, passat o present. Però al final Buddy va massa lluny i Dave ha de decidir si ficar-se dins 
d'una closca o bé sublevar-se pels seus propis mitjans. Pot ser que aquest tractament confús i 
contradictori de Buddy era el que necessitava? 

La vida de David Gale 
(The life of David Gale)

Gènere: Thriller
Director: Alan Parker
Protagonistes: Kevin Spacey (David Gale), Kate Winslet (Elizabeth "Bitsey" Bloom), 
Laura Linney (Constance Harraway), Gabriel Mann (Zack Stemmons), Rhona Mitra 
(Berlin), Matt Craven (Dusty Wright), Leon Rippy (Braxton Belyeu.

 

Sinopsi: Narra la història de David Gale (Kevin Spacey), professor universitari a Texas, a més d'advocat 
que lluita per aconseguir l'abolició de la pena de mort. Un dia és acusat falsament de violar i assassinar 
una altra activista, i trobant-se de la nit al dia condemnat mort. Una companya seva, la periodista Bitsey 
Bloom (Kate Winslet), comença a investigar la història que s'amaga darrera el seu cas, cosa que farà que 
s'enfornti a tot el sistema judicial americà.

La bici de Ghislain Lambert 
(Le vélo de Ghislain Lambert)

Gènere: Comèdia
Director: Philippe Harel
Protagonistes: Benoît Poelvoorde (Ghislain Lambert), José García (Claude Lambert), 
Daniel Ceccaldi (Focodel), Emmanuel Quatra (Ricardo), Sacha Bourdo (Denis), Jean-
Baptiste Iera (Fabrice Bouillon), Christel Cornil (Babette). 

 

Sinopsi: En els anys 70 triomfava Eddy Merckx i després hi havia tots els altres. Entre aquests últims es 
trobava Ghislain Lambert, un aspirant a campió amb molta voluntat però poc talent. Ghislain Lambert va 
nèixer el mateix dia que la llegenda del ciclisme Eddy Merckx. Com Merckx, la seva infància va transcórrer 
entre l'amor i la tradició del ciclisme belga. Com Merckx, Ghislain es va convertir en ciclista professional i 
és fins aquí on malauradament acaben les semblances entre l'un i l'altre. Ghislain Lambert és un gregari, 
l'aiguader del líder de l'equip, destinat a no assaborir mai les mels del triomf. En compte d'això, arriba 
sempre brut i suat a la meta en el moment en què el guanyador es fotografia amb una atractiva noia a 
cada costat. La vida d'un petit corredor belga amb l'única ambició de convertir-se en campió i amb la 
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desgràcia de tenir unes cames molt menys fortes que el seu propi cor. 

El compromiso 
(Moonlight Mile)

Gènere: Drama
Director: Brad Silberling
Protagonistes: Jake Gyllenhaal (Joe Nast), Dustin Hoffman (Ben Floss), Susan Sarandon 
(Jojo Floss), Holly Hunter (Mona Camp), Ellen Pompeo (Bertie Knox), Aleksia Landeau 
(Cheryl), Dabney Coleman (Mike Mulcahey), Richard T. Jones (Ty), Allan Corduner (Stan 
Michaels). 

 

Sinopsi: Joe Nast (Jake Gyllenhaal) és un jove d'uns vint anys que viu amb la seva núvia Diana a casa 
dels pares d'ella. La relació entre tots és magnífica, i a curt termini planegen casar-se, però tot això que en 
no res quan Diana mor en un accident. Joe intenta estar a alçada del que s'espera d'ell: un enamorat i 
desconsolat nuvi a punt de casar-se i el gendre perfecte de Ben (Dustin Hoffman) i JoJo (Susan Sarandon). 
Mentre la fiscal del districte Mona Camp intenta esbrinar les raons de la seva mort, ell continua vivint amb 
els seus antics sogres, i a més coneix Bertie Knox, una bufona jove de qui comença a enamorar-se. Ara ha 
d'enfrontar-se a la disjuntiva de complir amb el paper que tenia assignat o seguir els dictats del seu cor. 

Te quiero para siempre 
(Elsker dig for evigt)

Gènere: Drama
Director: Susanne Bier
Protagonistes: Mads Mikkelsen (Niels), Sonja Richter (Cecilie), Nikolaj Lie Kaas 
(Joachim), Paprika Steen (Marie), Stine Bjerregaard (Stine), Birthe Neumann (Hanne), 
Niels Olsen (Finn), Ulf Pilgaard (Thomsen), Ronnie Hiort Lorenzen (Gustav), Pelle Bang 
Sørensen (Emil), Anders Nyborg (Robert), Ida Dwinger (Sanne), Philip Zandén (Tommy).

  

Sinopsi: Què passa quan tot el que donem per fet desapareix, quan davant dels nostres nassos el futur es 
fa de sobte imprevisible i quan ja no controlem la nostra vida? "Te Quiero para siempre" tracta de quatre 
persones i la seva brusca i inesperada trobada amb la fragilitat de la vida i, sobretot, amb la força de 
l'amor. Cecilie (Sonja Richter) i Joachim (Nikolaj Lie Kaas) són joves i estan enamorats. Pensen casar-se 
aviat i tenen tota la vida per endavant; però, de sobte, tot es torça. Les coses no sols canvien per a Cecilie 
i per a Joachim, sinó també per a Marie (Paprika Steen) i per a Niels (Mads Mikkelsen), que caminen prop 
de la quarantena, estan feliçment casats i tenen tres fills, però el seu matrimoni ha de passar una dura 
prova quan Niels s'enamora apassionadament de Cecilie. La qüestió és si Niels i Cecilie estan disposats a 
deixar-ho tot per amor. Quelcom està clar: res no tornarà a ser el mateix.

Cosas de mujeres 
(Women Talking Dirty)

Gènere: Comèdia
Director: Coky Giedroyc
Protagonistes: Helena Bonham Carter (Cora), Gina Mckee (Ellen), James Purefoy 
(Daniel), James Nesbitt (Stanley), Richard Wilson (Ronald), Kenneth Cranham (George), 
Eileen Atkins (Emily Boyle), Julien Lambroschini (Claude), Elaine C. Smith (Irene O'brien), 
Ken Drury (Bill O'brien), Barbara Rafferty (Janine). 

 

Sinopsi: Cosas de mujeres és una emotiva història còmica sobre dues dones que posen veritablement a 
prova el significat del concepte "Gran Amistat". Procedents de mons ben diferents, aquestes dues dones 
inicien un fort llaç d'amistat quan l'atzar creua els seus camins, després d'això es precipiten una sèrie de 
fets impredicibles. Ellen (Gina McKee) és una tímida encara que reeixida dibuixant que s'enamora sense 
remei d'un seductor encara que compulsiu jugador, Daniel (James Purefoy). L'excèntrica Cora (Hellen 
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Bonham Carter), s'enamora perdudament d'un francès anomenat Claude (Julien Lambroschini) i acaba per 
convertir-se en una mare soltera que intenta arribar a finals de mes. Ellen i Cora tracten d'ajudar-se 
mútuament davant tot el que la vida els va deparant: amants, divorcis, nens, deutes, i els excessos de 
vodka. Ambdues dones estan envoltades per un grup de personatges pintorescos i extravagants. Stanley 
(James Nesbitt), el cap d'Ellen, la instrueix pel que fa a les relacions mentre anhela secretament Cora. 
Ronald i George (Richard Wilson i Kenneth Cranham) sembla que han donat amb el secret que fa possible 
que una amistat sigui duradora, mentre que l'enigmàtica Emily Boyle (Eileen Atkins) ho entén tot. Exercint 
la cosmopolita Edimburg com a teló de fons, Cosas de mujeres ens narra la història de Cora i Ellen i posa 
al descobert un fosc secret que ambdues compartien sense saber-ho.

Comandante

Gènere: Documental
Director: Oliver Stone

 

Sinopsi: Oliver Stone canvia una vegada més de gènere per presentar-nos un retrat intimista de Fidel 
Castro, un home present a l'escenari internacional des de fa més de mig segle. Després de tres dies de 
rodatge, Stone ens ofereix - extret de més de 30 hores d'entrevistes i converses- un retrat íntim i humà 
del líder Cubà. Compartint el risc amb Castro, Stone es posa davant la càmera i crea un clima proper que 
afavoreix respostes del líder cubà difícils d'obtenir d'una altra manera, aconseguint inèdites reflexions 
sobre l'estat del seu govern, l'actual situació política internacional i reveladors detalls de la història del 
segle XX. En conclusió, un sorprenent "cara a cara" que ens ajuda a comprendre millor com Cuba, petita 
adversari de la major potència mundial, ha sobreviscut íntegra durant més de quatre dècades. 

Samuráis 
(Samouraïs)

Gènere: Comèdia d'acció
Director: Giordano Gederlini
Protagonistes: Cyril Mourali (Marco), Mai Anh Le (Akemi), Yasuaki Kurata (Morio), Said 
Serrari (Nadir), Dara-Indo Oum (Nakatomi), Santi Sudaros (Kodeni), Yusuke Hirayama 
(Katezo), Hidetoshi Nakahashi (Higa), Onochi Seietsu (Policia Científic), Ravindra Ngo 
(Kenji-X), Pascal Gentil (Nabil), Yousef Baghdary (Moktar). 

 

Sinopsi: Japó. Època feudal. En ple cor d'un bosc de bambú, es desferma un ferotge combat entre 
diversos monjos guerrers, que van a rescatar una jove embarassada, i el seu pare, un general caigut en 
desgràcia, que està decidit a matar la seva filla i a la seva perillosa descendència. En morir en el combat, 
el general no aconsegueix evitar el naixement del dimoni Kodeni. Època actual. La història es repeteix. 
Kenji X, un jove programador de videojocs es suicida davant els ulls d'un grup d'assassins que el 
persegueixen sense treva. Amb la seva mort, s'endú a la tomba el secret d'un misteriós microprocessador 
anhelat per Kodeni, que compta ara amb 500 anys d'edat i és líder d'una poderosa secta dedicada a la 
venda de videojocs de combat. Entra en escena el comissari Morio Fujiwara. En el decurs de les 
investigacions sobre la mort del jove Kenji X, l'inspector Morio es veu atrapat en aquesta espiral mortal 
quan, durant un interrogatori, Kodeni embogeix i obre foc a la comissaria de Morio, causant la mort d'un 
gran nombre dels seus companys. Kodeni es disposa llavors a abandonar el seu amfitrió humà per 
reencarnar-se en el cos de la jove Akemi, l'única filla de Morio, que resideix a París. L'esperit del general 
medieval visita Morio i li adverteix de la maledicció que ara el vigila. Llavors, Morio decideix anar-se'n a 
França. Als afores de París. Marco i Nadir són col·legues "fins a la mort". Mentre Marco es passa la vida al 
gimnàs practicant arts marcials, Nadir no deixa de ficar-se en embolics. No obstant això, aquests dos 
insòlits herois aconseguiran arrancar Akemi de les urpes dels homes de Kodeni quan aquests intenten 
segrestar-la. Sense adonarse, Marco i Nadir, tan maldestre com sempre, es veuen embolicats en la 
tragèdia i hauran d'aliar-se amb Morio per lluitar contra les forces malignes de Kodeni abans que sigui 
massa tard. 
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Las horas del día

Gènere: Drama
Director: Jaime Rosales
Protagonistes: Álex Brendemuhl (Abel), Ágata Roca (Tere), María Antonia Martínez 
(Mare), Pape Monsoriu (Trini), Vicente Romero (Marcos), Irene Belza (Carmen), Anna 
Sahun (María), Isabel Rocati (Taxista), Armando Aguirre (Senyor gran).

Sinopsi: Abel viu amb sa mare en un petit poble perifèric als afores de Barcelona. Tota la vida transcorre 
entre el petit negoci familiar, la casa de sa mare, el llit de la seva núvia, el quiosc de la cantonada, els bars 
del barri. Sempre els mateixos problemes, les mateixes cares, les mateixes converses. No obstant això, 
sota una aparença d'home tranquil i afable, s'obre un abisme. Un abisme que no troba explicació, però que 
es repeteix irremeiablement. Una tarda de dijous, Abel torna a matar.

El Furgón

Gènere: Comèdia
Director: Benito Rabal
Protagonistes: Pablo Carbonell (Santos), Sancho Gracia (El Manco), Carlos Fuentes 
(Dani), Elsa Pataky (Nina), Luis Cuenca (Advocat), Manuel Galiana (Jutge), Rafael Alvarez 
(Inspector), Aitor Mazo (Boris), Óscar Ladoire (Caixer). 

 

Sinopsi: Com a conseqüència d'un accident de trànsit, tres delinqüents de poca importància: un carterista 
manc ja jubilat, un pobre home nascut a la presó i que hi ha passat tota la vida , i un jove amb mala sort 
l'aspiració del qual és tenir un taller mecànic, aconsegueixen fugir del furgó policial que els condueix a la 
presó. Aprofitant un tren de mercaderies, aconsegueixen arribar fins a la costa llevantina, on s'amaguen a 
una solitària mansió al costat del mar. Malgrat ser època de temporada baixa, la casa està preparada per a 
ser habitada amb tot luxe de detalls. I estranyament també, fins que arriba Nina, una jove estrangera a 
qui els tres escapats no tenen més remei que retenir. Però després de Nina arriben a més uns russos 
pertanyents a la màfia, i els tres delinqüents acabaran involucrats fortuïtament en tràfic de plutoni, en una 
trama on ningú no és qui sembla, ni tan sols ells tres, els qui al mig de seduccions, trampes i enganys, 
seran els únics que actuaran amb honestedat. 

Al filo de la muerte 
(Half past dead)

Gènere: Acció, bèl·lica
Director: Don Michael Paul
Protagonistes: Steven Seagal (Sascha), Morris Chestnut (Donny), Ja Rule (Nick Frazier), 
Nia Peeples (49Er Six), Tony Plana (El Fuego), Kurupt (Twitch), Michael "Bear" Taliferro 
(Little Joe). 

 

Sinopsi: El 2002 l'Autoritat Penal de Califòrnia ha reobert la presó més famosa de la història: Alcatraz. Un 
empipat funcionari de presons convertit en ment criminal ha organitzat un comando perquè s'infiltri a la 
reformada fortalesa d'alta tecnologia per forçar un pres condemnat a mort a revelar el lloc on amaga 200 
milions de dòlars en or. Un altre pres, Nick Frazier (Ja Rule) ha d'ajudar l'agent de l'FBI infiltrat, Sasha 
Petrosevitch (Steven Seagal) a reunir un grup de presos per detenir els invasors abans que assassinin els 
membres del Tribunal Suprem de Justícia que són allà per presenciar la imminent execució. Sasha 
Petrosevitch (Steven Seagal), és un enviudat agent encobert que es fa passar per delinqüent, un lladre de 
cotxes internacional. Té molts amics, a un costat i a l'altre de la llei. Un d'ells, l'experimentat criminal Nick 
Frazier (Ja Rule) ha estat com un germà per a ell. Una nit, mentre realitzaven un treball, Sasha i Nick són 
detinguts per l'agent del FBI, EZ Williams, que treballa al costat de Sasha per poder arribar fins a Nick. 
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Nick es nega a rendir-se i els federals obren foc. Sasha deté amb el seu cos set bales que anaven 
destinades a Nick i li salva la vida. El cor de Sasha es deté durant 22 minuts ("Al Tall de la Mort") i quasi 
és donat per mort abans de reviure. Per tal de conservar la seva tapadora, Sasha és sentenciat al costat 
de Nick a la reformada presó d'alta tecnologia Alcatraz, on s'implanta als presos un xip especial de 
seguretat per evitar fugides. La presó també presumeix de tenir una càmera d'execucions d'alta tecnologia 
que serà usada per primera vegada amb el presoner Lester, que ha estat acusat del robatori d'un vehicle 
blindat i de 200 milions de dòlars en or. L'or mai no va ser recuperat i Lester es nega a dir-li a ningú on es 
troba, ni al Tribunal Suprem de Justícia que l'ha sentenciat a mort i ara és allà per presenciar l'execució. 
Quan només li queda una hora per morir, Lester crida Sasha a la seva cel·la. Lester vol preguntar-li que és 
el que se sent en estar tan aprop de la mort, però Sasha, insensible, no té molt a dir. Moments abans de 
dur-se a terme la sentència de Lester, un grup de 10 mercenaris (els 49ers), irrompen a la presó vestint 
roba negra de combat. Estan liderats pel cruel psicòpata 49er One (Morris Chestnut), que té un profund 
coneixement dels sistemes de seguretat i comunicacions, i tenen un únic objectiu: esbrinar on està amagat 
l'or. Quan Lester es nega a cooperar i els 49ers comencen a prendre ostatges, inclosos els membres del 
Tribunal Suprem de Justícia, Sasha ha de reunir un grup de companys de presó per enfrontar-se als 
comandos altament preparats. La lleialtat de Nick serà posada a prova quan descobreixi la veritable 
identitat de Sasha i hagi de triar un dels dos bàndols per a la confrontació final amb els 49ers. Amb un 
ritme frenètic, la lluita entre criminals d'alta tecnologia i els presoners converteix Alcatraz en un camp de 
batalla amb els homes sentenciats a mort lluitant pel sistema que els va empresonar. Quan els 49ers 
fugen emportant-se Lester i el Tribunal Suprem de Justícia amb ells, Sasha comença una persecució amb 
l'ajuda de l'agent EZ Williams. Sasha i el 49er One es troben cara a cara en el desenllaç final, un excitant 
rescat al límit per la llibertat en un helicòpter.

Relaciones confidenciales 
(People I Know)

Gènere: Drama
Director: Daniel Algrant
Protagonistes: Al Pacino (Eli Wurman), Téa Leoni (Jilli Hopper), Kim Basinger (Victoria 
Gray), Ryan O'neal (Cary Launer), Richard Schiff (Elliot Sharansky), Bill Nunn (Lyle 
Blunt), Robert Klein (Dr. Sandy Napier), Mark Webber (Ross). 

  

Sinopsi: Eli Wurman (Al Pacino), llegendari relacions públiques novaiorquès, els dies de glòria del qual es 
remunten a diversos anys enrera es troba actualment perdut entre la premsa rosa, les celebritats i la 
política. La seva afició a barrejar alcohol i barbitúrics té Wurman amb el seu instint i els seus sentits 
quelcom endormiscats, però cap remei temporal no aconsegueix treure-li la sensació que ha portat una 
existència superficial. Són les 2:30 de la matinada i Eli Wurman és a comissaria, pagant la fiança d'una 
jove i temperamental estrella de la televisió. En realitat, li està fent un gran favor a Cary Launer, un gran 
galant de Hollywood, i l'últim client que li queda a Eli. En les següents hores, Eli es veurà involucrat en una 
xarxa de conspiracions polítiques i assassinats, dirigida des de l'ombra per poderoses personalitats a la 
ciutat. En ple huracà en què Eli està immers, Victoria Gray, la vídua del seu germà apareix per aconsellar-li 
una fugida immediata d'aquell món absurd en què viu. Li demana que se'n vagi amb ella a la casa de 
Virginia per portar una vida relaxada i tranquil·la. És una oferta temptadora per a Eli, que se sent 
paralitzat per la seva insubstancial existència.

5 hombres para Lucy 
(I'm with Lucy)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Jon Sherman
Protagonistes: Monica Potter (Lucy), John Hannah (Doug), Gael García Bernal (Gabriel), 
Anthony Lapaglia (Bobby), Henry Thomas (Barry), David Boreanaz (Luke), Julianne 
Nicholson (Jo), Harold Ramis (Jack), Julie Christie (Dori). 

Sinopsi: Quan Lucy descobreix que el seu exnuvi s'ha promès en matrimoni, decideix començar a oblidar-
lo i també el seu passat sentimental. Com trobar l'amor, vivint a Nova York, després d'una història 
desastrosa i quan s'està a punt de deixar de creure en tot i especialment en un mateix? La solució és 
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anant a una cita a cegues. Aquest és el cas de la nostra heroïna la germana del qual Jo, ja casada, 
s'encarregarà de moure tots els fils per aconseguir Lucy diverses cites a cegues. Per a Lucy, una periodista 
tan brillant com a encantadora, l'aventura està a punt de començar. En un principi, Lucy va forçada per la 
seva germana, però aviat, i cada vegada amb més curiositat, entrarà en el joc, llançant-se a aquesta 
carrera a la recerca de l'amor, a través d'un vertiginós recorregut de cites. En un puzzle sentimental, Lucy 
juga a la gran loteria de l'amor. A qui triarà Lucy per passar per l'església? Cinc homes, cinc possibilitats i 
cinc destins per a aquesta jove amb un cor lliure. Els 5 candidats: El primer pretendent és Doug (John 
Hannah), un entomòleg britànic que acaba de sortir d'un procés de divorci molt complicat. Un home tan 
encantador com turmentat. Gabriel (Gael García Bernal), un jove actor de tendència new-age, convençut 
d'haver estat Juli Cèsar en una vida anterior i un addicte al sexe. Un altre dels candidats és Bobby 
(Anthony LaPlagia) molt allunyat de l'estil de vida de Lucy. Un exjugador de beisbol que va conèixer dolços 
moments de glòria. Vanitós, però en el fons una persona sensible. També trobem Barry (Henry Thomas), 
un noi jove, divertit i commovedor... encara que potser vagi massa ràpid per a Lucy. Finalment apareix 
Luke (David Boreanaz), un ortopedista tan xiroi com un descapotable. Un gran seductor, esportista i una 
mica vanitós, obsessionat per aconseguir l'èxit social. 

Brown Sugar

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Rick Famuyiwa
Protagonistes: Taye Diggs (Dre), Sanaa Lathan (Sidney), Mos Def (Chris), Nicole Ari 
Parker (Reese), Boris Kodjoe (Kelby), Queen Latifah (Francine). 

 

Sinopsi: Dre (Taye Diggs) i Sidney (Sanaa Lathan) poden atribuir la seva amistat i el llançament de les 
seves respectives carreres a un determinat moment de la seva infantesa... al dia en què van descobrir el 
hip-hop en una cantonada dels carrers de Nova York. Ara, 15 anys més tard, ella és una apreciada crític 
musical i ell un reeixit encara que insatisfet executiu del món discogràfic. Mentre fan plans per al futur, el 
hip-hop no és l'única cosa que els fa recordar aquest moment en aquella cantonada. 

En el filo de las olas 
(Blue Crush) 

Gènere: Comèdia, aventures
Director: John Stockwell
Protagonistes: Kate Bosworth (Anne Marie), Michelle Rodríguez (Eden), Matthew Davis 
(Matt Tollman),Mika Boorem (Penny), Sanoe Lake (Lena), Faizon Love (Leslie). 

 

Sinopsi: Durant tota la seva vida Anne Marie (Kate Bosworth) ha tingut un únic somni. I està a punt de 
convertir-lo en realitat. S'acosta el moment en què se celebrarà la competició de surf Pipe Masters a la 
platja Nord d'Oahu. Per a Anne Marie, el que està en joc és una mica més que la tensió de participar en un 
dels esports més perillosos i agressius, i més dominats pels competidors masculins, que existeixen al món. 
Primer ha de superar una Competició amb si mateixa a què enfrontar-se. Anne Marie comparteix un 
bungalou a la platja amb les seves dues millors amigues, Eden (Michelle Rodriguez) i Lena (Sanoe Lake), i 
amb la seva rebel germana petita Penny (Mika Boorem). Totes viuen a fons el món carregat d'adrenalina 
del surfing i cada dia s'aixequen abans de l'alba per desafiar les perilloses onades del Pipeline. Les amigues 
d'Anne Marie es guanyen la vida treballant de donzelles en un luxós complex hoteler, un treball humil que 
els permet pagar les factures i concentrar-se en la seva obsessió marina. Però tot canvia quan apareix un 
equip de futbol professional, un grup amant de les festes i folrat de diners. Li agradi o no, Anne Marie 
comença a perdre el control, i a trobar una altra forma d'equilibri, quan s'enamora del quarterback Matt 
Tollman (Matthew Davis). De sobte s'obren dues opcions per a ella: guanyar el trofeu de la competició o 
convertir-se en una esposa decorativa. Però per a una noia com Anne Marie només hi ha una opció 
veritable. Matt ho sap també i això és el que li agrada d'ella. Quan arriba el gran dia de la seva vida, Anne 
Marie es queda paralitzada en el moment de la veritat, hi ha Matt, Lena, Eden i Penny, per recolzar-la i per 
recordar-li la importància que té per a ella aquesta fita que ha empaitat durant tant de temps. 
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Esto no es un atraco 
(Scorched)

Gènere: Comèdia
Director: Justin Edgar
Protagonistes: Alicia Silverstone (Sheila Rilo), Woody Harrelson (Jason "Woods" Valley), 
John Cleese (Charles Merchant), Rachael Leigh Cook (Shmally), Paulo Costanzo (Stuart 
Stein), David Krumhokte (Max), Joshua Leonard (Rick), Ivan Sergei (Mark), Marcus 
Thomas (Carter Doleman). 

Sinopsi: A les properes 36 hores robaran el banc Desert Savings. Podria ser algun dels empleats el lladre? 
En realitat, sense saber-ho els altres, tots ho són. Stuart Stein (Paulo Costanzo), un caixer del banc, 
estava somiant despert quan va maquinar el pla de "agafar prestats" per dos dies 250.000 dòlars de la 
càmera acuirassada del banc, anar-se'n a Las Vegas i apostar-ho tot. El seu germà Max (David 
Krumhokte) està cansat de estalviar diners per gastar-s'ho amb menjar escobraria. Si pot convèncer el seu 
germà perquè dugui a terme el pla, podran finalment permetre's les patates al forn de Carl´s Jr amb tots 
els extres. Sheila Rilo (Alicia Silverstone) no tenia tampoc intenció de robar el banc, però quan el seu nuvi 
Rick (Joshua Leonard), que és el Director del banc, la deixa després de tres anys, necessita tornar a 
començar. Els 40.000 dòlars que planeja agafar estaran bé, i si en el procés fan Rick el responsable, estarà 
molt millor. Sheila rebrà una ajuda inesperada de Mark (Ivan Sergei), un bomber que es deixa portar per 
la situació. Tècnicament, l'ajudant del Director Jason "Woods" Valley (Woody Harrelson) no robarà el banc, 
només robarà un dels seus clients. El blanc de Woods és Charles Merchant (John Cleese), un personatge 
sospitós, les cintes de vídeo del qual, per enriquir-se ràpidament han demostrat ser un èxit. Li han donat a 
Merchant piles de diners, moltes vegades per sota la taula i altres vegades enginyosament guardat a la 
seva caixa forta. Woods també sent un rancúnia personal cap al milionari, qui anys enrere va disparar i va 
matar la mare de la mascota de Woods, George. Max i la companya d'habitació de Stuart, Shmally 
(Rachael Leigh Cook) també senten un especial rancúnia cap a Merchant. Ella va comprar els seus vídeos 
per tal d'enriquir-se ràpidament i no ho va aconseguir. Shmally, que està obsessionada amb "Dracs i 
Masmorres" a vegades, en temps de revenja, es troba immersa en la fantasia. El quart habitant de la casa, 
Carter Doleman (Marcus Thomas) no sent rancúnia per ningú. Està cansat d'anar a la deriva i simplement 
vol una feina. Amb una recomanació de Stuart, Doleman aconsegueix un lloc al banc. Malauradament el 
seu primer dia de feina serà el dia en què el Deserts Savings aconsegueix el seu nou eslògan: Ens han 
robat ! 

¡A lo grande! 
(Large)

Gènere: Comèdia
Director: Justin Edgar
Protagonistes: Luke De Woolfson (Jason Mouseley), Melanie Gutteridge (Sophie), Emma 
Catherwood (Rachel "Easy Measly" Beasley), Lee Oakes (Ian), Simon Lowe (Rob), Zita 
Sattar (Kylie), Lucy Voller (Lara), Mirren Delaney (Lisa Gates), Les Dennis (Steve), 
Morwenna Banks (Lorraine), Phil Cornwell (Barry "Blaze" Mouseley). 

 

Sinopsi: Jason Mouseley, fill de Barry "Blaze" Mouseley, una llegenda del rock dels anys setanta, té un 
problema: per tal d'heretar la fortuna de son pare en complir divuit anys, haurà de demostrar que és un 
ciutadà responsable, la qual cosa significa tenir un treball estable, sortir amb una bona noia, sentir un 
saludable respecte cap al gos de la seva madrastra... i res de festes salvatges! 
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El vientre de Juliette 
(Le ventre de Juliette)

Gènere: Drama
Director: Martín Provost
Protagonistes: Julie-Marie Parmentier (Juliette), Stéphane Rideau (Mathias), Carmen 
Maura (Julia), Nathalie Richard (Fafa), Patrick Chesnais (Abel).

 

Sinopsi: Juliette té vint anys i es queda embarassada, però Matías, el pare, se sent massa jove per 
assumir la seva paternitat. Juliette decideix tenir el nadó a despit de tot el món. No és només Matías qui 
s'oposa a aquest esdeveniment. També s'oposa sa mare, Julia, antiga nena-estrella nerviosa i cleptòmana, 
qui vol conservar la seva filla per a si mateixa. També Fabienne, la germana gran de Juliette, una mena de 
segona mare i que vol apropiar-se d'aquest embaràs trobant per a la seva germana petita un marit digne 
d'ella. I després hi ha el pare fantasma, aquest pare que Juliette mai no va conèixer i del qual diuen que 
va abandonar la filla en nèixer. Fins al dia en què Juliette descobreix, a mesura que avança el seu embaràs 
i dels enfrontaments que ella provoca, que en la seva família ningú no diu la veritat, i que son pare, com 
Matías i com tots els homes en general, no és el miserable que ella creia. 

Eres mi héroe

Gènere: Comèdia
Director: Antonio Cuadri
Protagonistes: Manuel Lozano (Ramón), Toni Cantó (Mateo), Félix López (David), 
Antonio Dechent (Nube De Agua), Carmen Navarro (Paloma), Maru Valdivielso (Mare de 
Ramón), Juan Fernández (D. Félix), Mauro Rivera (D. Matías), Mario Zorrilla (Pare de 
Ramón), Alfonso Mena (Rafa), Pablo Acosta (Ortega).

 

Sinopsi: Diuen que l'adolescència és una etapa de descobriments, però per a Ramón (Manuel Saludable), 
com a la majoria, va ser un moment de confusió: el futur, els estudis, el sexe, els canvis hormonals, el xoc 
generacional... Cap adult d'avui en dia no sortirà mínimament assenyat dels canvis que de la nit al matí li 
cauen a un noi a la vora dels 13 anys a la Sevilla de 1976. Diuen que l'adolescència és la part més 
important de la vida i per a Ramon ho va ser. Els esdeveniments que li van ocórrer aquell any, van fer que 
ressorgís el lluitador que portava dins. Els que el van envoltar i els que el van estimar van ser els que el 
van ajudar a afrontar aquests canvis tan crucials. Diuen que l'adolescència et canvia per a sempre... i per 
a Ramón així va ser. "Eres mi héroe" és una història sobre els "tastes" que et comença a donar la vida a 
aqueixa edat. Sobre les palles i els primers pèls del bigoti. Sobre pets etílics i els altres pets. Sobre les 
hòsties que et donen i les altres, les que et fiques a la vida als tretze anys quan no tens ni idea de res. 
"Eres mi héroe" és també la història d'una època crispada i moguda, l'Espanya de començaments de la 
transició. Uns temps marcats pel canvi, la il·lusió i la lluita que, d'una forma o una altra, van ser decisius 
en la formació de la personalitat d'aquells que els van viure amb intensitat. Uns temps que, també d'una 
forma o una altra, actualment estem tornant a reviure. 

Matrix Reloaded

Gènere: Ciència ficció
Director: Andy Wachowski, Larry Wachowski
Protagonistes: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, 
Monica Belluci, Daniel Bernhardt, Jada Pinkett Smith, Matt McColm, Harold Perrineau Jr., 
Harry Lennex, Stuart Wells Director: Andy Wachowski, Larry Wachowski.

 

Sinopsi: Al principi de la pel·lícula, Neo es troba a Matrix parlant amb l'Oracle, qui li diu que les persones 
patiran un terrible sinistre en els propers dies. En no entendre què vol dir, torna al món real, però aviat les 
paraules de la mèdium digital prendran un sentit molt fosc. Els Agents comencen un nou atac, però 
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aquesta vegada no són com els vam conèixer a la primera part, sinó que es tracta d'una nova versió 
millorada dels anteriors anomenats Virii. Aquests, com Neo, són capaços de modificar la realitat al seu 
caprici. El problema és que tenen com a missió infectar el nostre heroi perquè no pugui lluitar o escapar. El 
seu poder és increïble, i fins i tot Matrix corre perill amb ells a prop, però els Agents creuen que és l'única 
forma d'acabar amb l'humà. Després d'una terrible lluita, Neo acaba sent infectat i expulsat. Trinity i 
Morpheo queden tancats. Una vegada en el món real, com un ser humà qualsevol, haurà de descobrir la 
forma de piratejar Matrix per poder salvar-los, però no estarà sol. La nòvia de Morpheo i altres habitants 
més de Zion, la mítica ciutat, l'ajudaran en la seva arriscada missió. 

Un diploma muy caro 
(Stealing Harvard)

Gènere: Comèdia
Director: Bruce McCulloch
Protagonistes: Jason Lee (John Plummer), Tom Green (Duff),Leslie Mann (Elaine), 
Megan Mullally (Patty), Dennis Farina (Sr. Warner), John C. Mcginley (Detectiu Charles), 
Chris Penn (David Loach), Tammy Blanchard (Noreen), Seymour Cassel (Jack). 

 

Sinopsi: El millor de John Plummer (Jason Lee) és que és un bon tipus. Potser no sigui l'home més brillant 
de l'univers, però, sens dubte és una bona persona. Un tipus amb els peus al terra, i que treballa de valent 
en el seu treball gens estimulant en uns magatzems de provisions mèdiques. La decència personificada. I, 
com veurem, excessivament generós, molt generós. John està a punt d'emportar-se tots els beneficis de la 
seva generositat, ja que s'està preparant per casar-se amb la seva nòvia de tota la vida Elaine (Leslie 
Mann) ara que han aconseguit la seva fita, estalviar 30.000 dòlars per pagar l'entrada de la casa dels seus 
somnis. O, potser no. Perquè fa anys, John va fer una solemne i ja oblidada promesa de pagar la matrícula 
de la universitat de la seva neboda (que viu en una caravana), Noreen (Tammy Blanchard), si aquesta era 
admesa en un bon col·legi. Noreen no és que ho hagi tingut fàcil, sa mare Patty (Megan Mullally), 
l'estimada hermana de John, pràcticament es defineix com "un desastre", amb quatre matrimonis a 
l'esquena i Déu sap quants per endavant. Però ara, miraculosament, Noreen ha pogut descansar gràcies 
als seus esforços i ha estat acceptada a la Universitat de Harvard, el gloriós bastió de l'educació 
universitària. Un cop que Noreen ha tingut en compte una ajuda financera i la totalitat dels seus estalvis, 
tot el que necessita el seu tiet John són altres 29.879 dòlars per a la matrícula. El dilema de John aviat es 
converteix en desastre, quan Elaine anuncia emocionada que acaba de gastar-se els seus 30.000 dòlars en 
una entrada per a la casa que li agrada. Incapaç d'explicar a la seva promesa què ha ocorregut per por 
que el deixi i el seu sobreprotector pare (Dennis Farina) el mutili, el desastre de sobte es converteix en 
catàstrofe quan el desesperat John li demana ajuda al seu amic Duff (Tom Green). El més important a 
tenir en compte sobre Duff, és que és un carallot. A banda que és gandul i no s'assabenta de res, Duff té 
moltes qualitats meravelloses, malgrat que John sembla l'únic que les veu. I ara, amb tan sols dues 
setmanes per aconseguir 30.000 dòlars per a la matrícula de Noreen, Duff fa que John es converteixi en un 
criminal. Un pla mal organitzat rera l'altre, ja sigui un robatori, ridícul i sapastre, a uns magatzems de 
licors, o d'una idea tan boja com l'anterior per fer-se rics ràpidament organitzada pel apàtic tiet de Duff, 
Jack (Seymour Cassel), surt malament quan John i Duff intenten assaltar una senyora a una cantonada. 
Però també just a l'altre costat d'aquesta cantonada es troba amb la llei seguint-los molt d'aprop.
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Malabana

Gènere: Comèdia, suspens
Director: Guido Giansoldati
Protagonistes: Fabrio Sartor (Giovanni), Silvia Aguila (Carola), Luis Alberto García 
(Yuma), Víctor Molina (Pepe), Lorenzo Castillo (Matías).

Sinopsi: Arriba a L'Havana un enviament de cocaïna, però durant el trajecte, el portador és atracat per 
dos lladres de poca importància que li roben sense saber la valuosa mercaderia que porta damunt. D'altra 
banda, un valuosíssim gerro pertanyent a Napoleó Bonaparte que es creia perdut, apareix al Museu 
Napoleònic de L'Havana, i els seus legítims propietaris, una família de la màfia corsa, aniran a reclamar el 
que és seu. Ambdues històries es veuran entrelligades de manera sorprenent.

Hulk 
(The Hulk)

Gènere: Drama, fantàstica
Director: Ang Lee
Protagonistes: Eric Bana (Bruce Banner / Hulk), Jennifer Connelly (Betty Ross), Sam 
Elliott (Ross), Josh Lucas (Talbot), Nick Nolte (Pare), Paul Kersey (Banner jove), Cara 
Buono (Edith Banner), Todd Tesen (jove Ross), Kevin Rankin (Harper), Celia Weston (Sra 
Krenzler), Mike Erwin (Banner adolescent).

 

Sinopsi: Bruce Banner (Eric Bana) és un brillant científic que es dedica completament a la seva feina com 
a investigador al camp de l'enginyeria genètica. No té temps per a la seva vida privada: de fet ha creat 
una espècie de closca per protegir-se de tot, i centrar-se en el seu treball. Això li hi ha privat de seguir 
amb la seva núvia, Betty Ross (Jennifer Connelly), una altra científica que ja s'ha cansat que Bruce passi 
d'ella i que s'ha de complaure de continuar treballant amb ell. Ara estan a punt d'aconseguir un important 
descobriment en el tema de la generació del teixit gràcies a l'aplicació de rajos gamma, encara que fins 
llavors els experiments amb animals no han estat un èxit. Un bon dia, mentre són al laboratori, un dels 
ajudants de Bruce està a punt de rebre una dosi elevada de rajos gamma, i Bruce pren la decisió de ser ell 
qui rebi una dosi letal de rajos gamma. Miraculosament els doctors descobreixen que està intacte i que les 
proves confirmen que es troba bé. Però al seu interior hi ha quelcom que no funciona. Hi ha quelcom 
estrany en ell, que té molt a veure amb el seu passat, dolorós i del que a penes té cap record: només 
estranyes visions. Un passat en el qual té un paper primordial son pare, David Banner (Nick Nolte), un 
brillant científic que, després d'anys dedicats a la investigació en el mateix camp que el seu fill, va caure 
en desgràcia. Banner decideix tornar per fer saber Bruce qui és en realitat. I el que és més important: el 
perquè de l'aparició d'una enorme criatura de color verd, salvatge i molt forta que sorgeix quan Bruce 
s'altera. Ara, tant els militars, dirigits pel General Ross (Sam Elliott), un vell conegut de David Banner, i un 
investigador que treballa per a la indústria farmacèutica, Glenn Talbot (Josh Lucas), van darrera el 
monstre de color verd que va deixant una reguera de destrucció allà per on passa. Només Betty pot 
aconseguir evitar que la maquinària que s'ha posat en marxa per atrapar Bruce acabi tant amb l'home com 
amb la criatura verda i salvatge.

Desnudos 
(Nackt)

Gènere: Comèdia
Director: Doris Dörrie
Protagonistes: Benno Fürmann (Felix), Heike Makatsch (Emilia), Jürgen Vogel (Boris), 
Alexandra Maria Lara (Anette), Nina Hoss (Charlotte), Mehmet Kurtulus (Dylan).

  

Sinopsi: Durant anys, les parelles formades per Emilia i Felix, Annette i Boris, i Charlotte i Dylan, han 
compartit una gran amistat. Però això va ser fa temps, perquè ara Emilia i Felix han trencat i encara 
pateixen per aquesta separació. Per la seva banda, Dylan ha tingut un cop de sort a la borsa, per la qual 
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cosa ell i la seva esposa Charlotte s'han convertit en milionaris. Però no són feliços. Quant a Annette i 
Boris, sembla anar-los molt bé, encara que tot pot ser pura aparença. Fins que una nit, durant una reunió, 
tots tracten de comprovar si són capaços de reconèixer la seva parella només mitjançant el tacte. 
Descobriran que estar despullat implica una mica més que no portar roba, i de l'experiència aprendran 
molt més del que havien imaginat sobre l'instint humà.

Els personatges: Benno Fürmann és Felix. És sensible i infeliç i intenta amagar-ho com la majoria de la 
gent. No sols és dur i frustrat, també és molt cordial. D'una banda és un cínic a qui l'agrada provocar la 
gent i per l'altre la seva màscara de gèlid desinterès cau i veus el que realment hi ha: un home ferit que 
intenta desesperadament protegir-se. Heike Makatsch és Emilia. Cal mirar Emilia en relació als altres. No 
és exactament al que la gent anomena una guanyadora. No s'ho manega molt bé amb el treball i la seva 
vida està en letargia. Després de separar-se del seu nuvi i trencar, se sent separada dels seus amics, que 
són uns guanyadors. Se sent apartada, com si de sobte fos molt lenta i ja no anés a encaixar mai. I no sap 
com invertir la situació. No vol tornar amb Felix perquè les ferides són massa profundes però sense ell se 
sent encara més estranya. Està en una buitor. Felix és provocador i li crispa els nervis, però aquest és el 
costat amb què ella està familiaritzada. Jürgen Vogel és Borís. Alexandra Maria Lara és Anette, una dona a 
qui li agrada prendre riscos, una bomba de rellotgeria. Estima el seu marit i el coneix prou bé. Nina Hoss 
és Charlotte, una dona increïblement vulnerable. Ella i el seu marit, Dylan, han perdut el contacte entre si, 
ja no parlen el mateix llenguatge. Charlotte demana massa, vol el seu amor per mantenir la seva passió. 
De tots els personatges, ella és l'única que fa preguntes bàsiques. És la que treu coses que ningú respon. 
És provocativa perquè es nega a acceptar que siguin tan passius i no formulin preguntes. És una dona molt 
impulsiva, a vegades molt trista, i de sobte histèrica. Està subjecta a grans canvis d'humor. Charlotte fa 
grans preguntes i això és massa per a Dylan perquè ell no pot respondre-les. Mehmet Kurtulus és Dylan, 
un nou ric contemporani. Però com més luxosa és la seva vida, més s'agra la seva relació amb Charlotte. 
No es comuniquen. Han perdut el respecte l'un a l'altre. Parlen i parlen però no arriben l'un a l'altre. 
L'aposta és el millor que els pot passar. Arriben a un punt on perden el control sobre si mateixos i sobre la 
situació. És la seva oportunitat de sortir dels seus respectius clots.

Carolina

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Marleen Gorris
Protagonistes: Julia Stiles (Carolina), Alessandro Nivola (Albert Morris), Shirley Maclaine 
(àvia Mirabeau), Mika Borem (Maine Mirabeau), Edward Atterton (Heath Pierson), Randy 
Quaid (Ted Mirabeau, pare), Azura Skye (Georgia Mirabeau), Jennifer Coolidge (tia 
Marilyn).

  

Sinopsi: Carolina Mirabeau (Julia Stiles) ha estat criada per la seva àvia (Shirley MacLaine) al costat de 
les seves germanes; ella és la més gran i ha rebut la influència d'aquesta àvia excèntrica i pintoresca. Com 
totes les noies de la seva edat ansieja trobar el noi perfecte, una vegada que ha aconseguit establir una 
vida normal allunyada de les bogeries de la seva infància. La influència de la seva àvia mai no va ser 
massa positiva, ja que portava les noies a subministrar tabac a bars de dubtosa reputació. Tampoc son 
pare no va ser un bon exemple per a ella per ser un borratxo i un doner. Ara Carolina ha aconseguit fugir 
d'aquesta vida insòlita i s'ha fet un buit en la societat: treballa en televisió en un concurs anomenat 
"Connexió d'amor", viu en un loft de disseny al centre de Los Ángeles i és molt amiga del seu veí Albert 
(Alessandro Nivola). Ara només li resta trobar l'amor.

Las vacaciones del señor Hulot 
(Les vacances de Monsieur Hulot)

Gènere: Comèdia
Director: Jacques Tati
Protagonistes: Jacques Tati (Senyor Hulot), Nathalie Pascaud (Martine), Michele Rolla 
(La Tia), Valentine Camax (dona anglesa), Louis Perrault (Fred).

Sinopsi: En un complex termal de la Costa Atlàntica, els estiuejants s'instal·len amb els seus costums 
urbans. Fins que arriba el senyor Hulot al volant del seu vell aparell i trenca la calma estival. Hulot oferirà 
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als hostes de l'hotel unes vacances com mai no les han tingut. Cada moment és per al Senyor Hulot una 
oportunitat per desbaratar involuntàriament els rígids costums burgesos que els estiuejants han portat des 
de París. Tan sols els nens sabran reconèixer en ell un veritable company de jocs

Mi tío 
(Mon oncle)

Gènere: Comèdia
Director: Jacques Tati
Protagonistes: Jacques Tati (Senyor Hulot), Jean-Pierre Zola (Senyor Arpel), Adrienne 
Servantie (Senyora Arpel), Alain Becourt (Gerald Arpel), Lucien Fregis (Senyor Pichard), 
Betty Schneider (Betty), Yvonne Arnaud (Georgette).

Sinopsi: El senyor Hulot, un personatge amable i extravagant, viu en un modest piset d'un barri vell i 
humil. De tant en tant visitarà la seva germana, casada amb un ric fabricant de tubs de plàstic. Els Arpel 
viuen en una mansió ultramoderna proveïda dels últims avanços en electrodomèstics. Gérard, el fill de nou 
anys, venera aquest parent ple de fantasia que sap compartir tan bé els seus jocs. No obstant això, 
monsieur Arpel considera que el seu cunyat no dóna bon exemple al nen i decideix allunyar-lo de Gérard. 
Per això, li cedeix un lloc a la seva empresa però Hulot, incapaç d'exercir un treball estable, sembra el 
desconcert a la fàbrica. Madame Arpel, per la seva banda, es proposa casar el seu germà amb una veïna 
esnob. Resultat? Un altre fracàs. Monsieur Arpel torna a la càrrega: Hulot s'encarregarà de la representació 
a l'estranger. Monsieur Arpel i Gérard van a l'aeroport per acomiadar A Hulot i allà descobriran l'amistat 
que han d'unir a un pare i al seu fill.

El embrujo del Sur

Gènere: Animació
Director: Juanba Berastegi

Sinopsi: El protagonista de "El Embrujo del sur" és Irving, un jove escriptor nord-americà que decideix fer 
un viatge per Espanya i conèixer L'Alhambra de Granada. En aquesta ciutat andalusa es troba amb els 
seus nous companys de viatges: Dolgoruki, un amic rus i Carmen, l'última descendent d'un rei moro, 
Boabdil. Carmen li explica als seus nous amics que ha de complir una profecia per tal de destruir el malvat 
Alí, l'enemic del rei Boabdil, que ja el va trair en el passat i està disposat a tot per aconseguir el poder a 
Granada. Però no podrà obtenir-lo fins que l'últim descendent de Boabdil mori. Irving, enamorat de la 
descendent de Boabdil, pensa posar-li difícil a Alí. Per això haurà de rescatar Carmen del seu enemic i 
ajudar-la a entrar a l'Alhambra. I així complir la profecia: els tresors dels seus avantpassats seran 
retornats al poble i el Regne de Granada tornarà a lluir amb l'esplendor d'antany.

La vida 
(C'est La Vie)

Gènere: Drama, fantàstica
Director: Jean-Pierre Améris
Protagonistes: Jacques Dutronc (Dimitri), Sandrine Bonnaire (Suzanne), Emmanuelle 
Riva (Dominique), Jacques Spiesser (Jean-Louis), Annie Gregorio (Simone), Marilyne 
Canto (Brigitte), Patrick Lizana (Paul), Thierry Raso (Thierry), Julia Vaidis-Bogard 
(Charlotte), Saïda Jawad (Nora), Nathan Pavillon-Barre (Thomas).

  

Sinopsi: Dimitri arriba a La Maison, un lloc destinat a les persones desnonades per la medicina. Allà 
coneix Suzanne, una voluntària que es dedica a l'acompanyament de malalts terminals. Aquesta jove, 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (65 de 162)14/06/2005 15:13:06

http://us.imdb.com/Title?0050706
http://elembrujodelsur.filmax.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.cestlavie-lefilm.com/page.asp?myPart=5&myRub=2','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.cestlavie-lefilm.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.cestlavie-lefilm.com/page.asp?myPart=5&myRub=2','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

plena de llum, plena de vida, amaga un gran secret, una escletxa, darrere d'una disponibilitat a l'abast de 
tot aquell que la necessiti. Ell, que ja no esperava res de la vida, viurà en aquesta casa amb més intensitat 
que mai. Durant aquest temps, Dimitri i Suzanne s'estimaran i s'ajudaran mútuament.

Gala

Gènere: Documental
Director: Silvia Munt

Sinopsi: El viatge comença a Kazan (Rússia), on va nàixer Elena Dimitrievna Diakonova Gala, segueix a 
Davos, on troba Paul Éluard, i continua a París i Nova York fins a arribar a Cadaqués, on mor i jau "sola" al 
Castell de Púbol al costat d'una tomba buida on hauria d'estar el seu estimat Salvador Dalí.. Tot això 
s'anirà descobrint a la pel·lícula a partir dels textos escrits per ella mateixa, per la seva amiga Anastasia 
Tsvetaieva, i pels seus marits Éluard i Dalí, a més, per les nombroses entrevistes que es van fer a les 
persones que la van conèixer.

Aunque estés lejos

Gènere: Drama
Director: Juan Carlos Tabío
Protagonistes: Antonio Valero (Alberto), Mirtha Ibarra (Mercedes), Bárbaro Marín 
(Pedro), Laura Ramos (Magda), Roberto Enríquez (Miguel).

Sinopsi: Mercedes i Pedro, una productora i un guionista cubans viatgen a Espanya per tancar un acord 
amb Alberto, un productor espanyol. Junts intenten fer una pel·lícula que parli de la realitat cubana. Una 
pel·lícula sobre els que marxes de l'illa, els que tornen, però també sobre els que encara volent anar-se'n 
no poden. Una idea simple que a poc a poc anirà complicant-se. I és que espanyols i cubans tenen un punt 
de vista molt diferent sobre aquesta realitat.

Atraco a las tres ... y media

Gènere: Comèdia
Director: Raúl Marchand
Protagonistes: Iñaki Miramón (Galindo), Josema Yuste (Benítez), Josep Julien (Cordero), 
Cristina Solá (Mónica), Elsa Pataky (Katia), Manuel Alexandre (Don Felipe), Manuel Millán 
(Castrillo), Manolo Royo (Martínez), Juan Fernández (Delgado), Neus Asensi (Adela), Chus 
Lampreave (Doña Vicenta), Beatriz Rico (Lolita), Marta Fernández Muro (Celia).

 

Sinopsi: En els albors de l'euro, la potent banca alemanya absorbeix el Banc Previsor, una modesta entitat 
bancària espanyola. Otto Schültz, el prepotent director general dels nous propietaris, no veu amb bons ulls 
els empleats d'aquesta sucursal madrilenya on les coses es fan a l'antiga, és a dir amb certa ineficàcia 
però amb simpatia i calor humana. Els troba mal preparats per a la "nova economia" i vol reemplaçar-los 
per gent nova, joves taurons preparats amb les més modernes tècniques empresarials. No li perdonen els 
anys de servei, ni les situacions personals, ni tan sols que el Nadal estigui molt aprop. Un matí es planta 
allà i els prejubila a tots, deixant-los amb una ridícula pensió. El dia 1 de gener, coincidint amb l'entrada 
de l'euro, aniran al carrer. Tampoc li tremola la mà per destituir el bonàs director de la sucursal (El senyor 
Felipe) i posar al seu lloc a l'interventor Roberto Delgado. Els empleats s'enfonsen pel cop. Tan sols 
Galindo, un solitari caixer quelcom depravat que somia amb una vida d'amor i luxe, reacciona amb eufòria 
a la notícia. I és que ha tingut una idea: aprofitaran el mes que els queda per atracar el banc "des de 
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dins". Sap que el 31 de desembre arribarà una enorme quantitat d'euros per poder afrontar la conversió 
del dia següent i el seu pla és robar-los durant la nit de cap d'any. Els seus companys el titlen de boig, 
però a poc a poc, acorralats per les seves misèries personals, es van sumant al pla. A través d'una sèrie de 
reunions i preparatius on es van revelant com una quadrilla d'ineptes, aniran acostant-se al seu objectiu. 
Encara que quelcom passa amb que no comptaven. En ple procés, Galindo s'enamora de Katia, una 
espectacular hostessa del Telecupó que camina envoltada de males companyies, autèntics professionals 
del delicte que comprometran el resultat final de l'atracament.

Una pasión singular

Gènere: Drama
Director: Antonio Gonzalo
Protagonistes: Daniel Freire (Blas Infante), Marisol Membrillo (Angustias), Juan Diego 
(Alejandro), María Galiana (Ginesa), Manuel Morón (Pedro Vallina), Manuel De Blas (Pedro 
Parias), Carlos Álvarez (Abuelo Ignacio), Antonio Dechent (Comatas), Raquel Infantes 
(María Castilla), Manuel Caro (Doctor).

Sinopsi: Agost del 36. Durant el dolorós pelegrinatge de Blas Infante de presó en presó, sempre a la vora 
de la mort, apareixen les imatges que creuen la seva ment: retalls del seu propi passat, figures, records, 
somnis. Enmig de la foscor, de l'apilotament, d'aquells dies terribles de lluites fratricides, de frustrades de 
vides i esperances; enmig de totes aquelles ombres apareix, en un contrapunt conceptual, la brillantor 
d'una sèrie d'escenes de cuidada plasticitat, lliures de l'esclavitud que imposen el temps i l'espai, i lliures 
també de la brutal separació entre allò que és real i el que imagina. Tot això configurant una trama que 
pretén ser apassionant i singular, com la vida del seu protagonista, i com el propi títol de la pel·lícula. Es 
tracta que l'espectador vagi adquirint, al llarg de la pel·lícula, una visió global no sols de la figura de Blas 
Infante, sinó també de la seva època i de tot allò que dedica la seva vida.

Els personatges: Blas Infante (Daniel Fregiré) exerceix com a notari per obtenir bons ingressos i disposar 
de molt de temps lliure. Això li permet esgotar al màxim cada moment d'una intensa vida, marcada per 
l'afany de coneixement i la recerca d'un ideal, amb un compromís personal profundament humà; que, com 
a tal, no està exempt de contradiccions. Marisol Membrillo (Angustias) la seva percepció de les coses i la 
seva actitud davant la vida no poden ser més oposades a les de Blas, així que ambdós es veuen abocats a 
una tortuosa relació, en aparença impossible, amb alta dosi de passió. La força de l'afecte supera la 
intolerància, i el respecte fa viable aquesta bella història d'amor. Juan Diego (Alejandro) és un home molt 
ben situat, simpàtic i vividor. Advocat, com ell, és company de Blas en els seus anys de joventut. Més tard 
es converteix en el seu sogre. Quan el destí els posa en una situació límit, Alejandro sorprèn amb una 
actitud valenta i decidida. Ginesa (María Galiana) està molt unida al seu fill Blas, a qui sempre recolza. I ell 
l'estima molt. Malgrat la seva educació, pròpia de la filla del cacic, Ginesa tracta de comprendre Blas; la 
qual cosa moltes vegades no resulta fàcil. Manuel Morón (Pedro Vallina) és metge de merescut prestigi, 
dedica el seu treball als més desprotegits. Manté amb Blas una amistat basada en el comú objectiu 
d'aconseguir una societat més justa. Però hi ha inevitables enganxades; Blas és pacifista a ultrança, i 
Vallina, com a destacat líder anarquista, propugna la revolució. Manuel de Blas (Pedro Parias) s'oposa a la 
boda de la seva neboda Angustias amb Blas. El 18 de juliol és anomenat governador civil de Sevilla, 
adquirint gran protagonisme en els esdeveniments que se succeeixen. Raquel Infantes (María Castilla) 
viuda jove, atractiva i refinada, manté una oculta relació amb Blas Infante. Carlos Álvarez (Avi Ignacio) és 
el cacic de Casares, i avi de Blas, a qui té molt d'afecte. Contrasta amb la seva rígida actitud en manar 
joves a una mort segura o en expulsar els gitanos del poble, inclosos els millors amics del seu nét. Blas 
nen comença a tenir sentiments contradictoris, perquè, malgrat tot, apreci pel seu avi. Antonio Dechent 
(Comatas) és un personatge mitològic, protagonitza un dels relats històrics o fantàstics que s'intercalen a 
la pel·lícula. Mostren la fascinació de Blas per temes, en aparença llunyans, als quals dóna una connotació 
universal i intemporal.
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Driven

Gènere: Drama, acció
Director: Renny Harlin
Protagonistes: Sylvester Stallone (Joe Tanto), Burt Reynolds (Carl Henry), Kip Pardue 
(Jimmy Bly), Til Schweiger (Beau Brandenburg), Estella Warren (Sophia), Gina Gershon 
(Cathy). 

  

Sinopsi: Jimmy Bly (Kip Pardue) és un jove pilot de Fórmula 1 que té possibilitats de guanyar el 
Campionat del Món. D'aquesta manera li arrabassaria el lloc al veterà i actual campió Beau Brandembrug 
(Til Schweiger). El dotat però impetuós principiant Jimmy Bly perd posicions en els rànquings en no poder 
suportar la pressió a què el sotmet el seu ambiciós germà i promotor. Tampoc no ajuda el fet que Bly vol 
començar una relació amb Sophia (Estella Warren), la núvia del seu màxim competidor. Amb tants 
problemes damunt, el veterà propietari de l'escuderia Carl Henry demana ajuda a l'antiga estrella de 
l'automobilisme Joe Tanto (Sylvester Stallone), l'esplèndida carrera del qual va veure finalitzada després 
d'un tràgic accident. Però per aconseguir que Bly arribi al cim, haurà de torejar amb el seu terrible passat, 
amb una incisiva reportera i barallar-se amb Cathy, la seva exdona. Abraonat entre l'èxit, el fracàs, els 
penediments i la necessitat de velocitat, els quatre pilots no tenen més remei que prémer a fons 
l'accelerador darrera de la redempció i la glòria.

El monje 
(Bulletproof Monk)

Gènere: Acció
Director: Lee Ang
Protagonistes: Chow Yun-Fat (Monje), Seann William Scott (Kar), Jaime King (Jade), 
Karel Roden (Struker), Victoria Smurfit (Nina), Mr. Funktastic (Marcus J. Pirae), Mr. 
Kojima (Mako), Chris Collins (Sax), Sean Bell (Diesel), Kishaya Dudley (DV), Rob Archer 
(Buzz).

  

Sinopsi: El Monjo (Chow Yun-Fat) és un mestre zen d'arts marcials el deure del qual ha estat protegir un 
antic pergamí de gran poder, un misteriós artefacte que posseeix la clau per aconseguir un poder sense 
límits. Aquest poderós artefacte és cobejat per Struker (Karel Roden), un comandant nazi que ja durant la 
Segona Guerra Mundial va intentar fer-se amb el pergamí. Però malgrat el pas del temps, i gràcies a 
l'ajuda de la seva néta Nina (Victòria Smurfit), Struker no renunciarà en el seu interès d'aconseguir-ho. El 
Monjo és enviat pel seu mestre a viatjar pel món per poder trobar a qui serà el proper guardià del 
pergamí, i la seva recerca el durà fins als Estats Units. Sembla que d'acord amb una antiga profecia, i per 
a la seva total sorpresa, el successor del Monjo és un jove que sembla conèixer molt bé els carrers. El seu 
nom és Kar (Seann William Scott), i es dedica a robar carteres, un ofici gens honorable. Però això no fa 
tirar enrera el Monjo, que es disposa a instruir Kar en el món de les arts marcials. A mesura que el Monjo 
instrueix Kar al camí que ha de seguir un protector, aquesta insòlita parella es converteix en companys a fi 
de protegir el pergamí fora de perill del malvat Struker, l'implacable caçador de poder que porta perseguint 
el poderós element durant 60 anys. A més, entra també en escena una misteriosa i mortífera jove 
anomenada Jade (Jaime King) que també té alguna cosa a veure en la història.

Soy espía 
(I Spy)

Gènere: Acció
Director: Betty Thomas
Protagonistes: Eddie Murphy (Kelly Robinson), Owen Wilson (Alex Scott), Famke 
Janssen (Rachel Wright), Malcolm Mcdowell (Arnold Gundars), Gary Cole (Carlos), Viv 
Leacock (T.J.), Phill Lewis (Jerry). 
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Sinopsi: L'agent especial Alex Scott (Wilson) i el campió mundial de pes mitjà Kelly Robinson (Murphy) es 
reuneixen a contracor en una perillosa missió per tal de recuperar el "Switchblade", l'avió més sofisticat i 
amb la més alta tecnologia dels Estats Units. L'avió prototip d'espionatge ha caigut en mans del abjecte 
contrabandista d'armes Arnold Gundars (Malcolm McDowell), qui planeja vendre'l al millor postor, un 
terrorista sense escrúpols i amb accés a caps nuclears. Després de l'intent fallit del govern dels Estats 
Units per recuperar l'avió per mitjà dels seus habituals i secrets canals, el President li demana a Robinson 
que li proporcioni encobriment civil a l'agent Scott perquè trobi l'avió robat abans que el terrorista el 
transformi en un sistema d'enviament d'armes de destrucció massiva. Scott necessita Robinson per tal 
d'introduir-se en el luxós quarter general de Gundars a Budapest. Gundars, un fanàtic de la boxa, està 
organitzant un combat per a un campionat entre l'invicte Robinson i l'actual campió europeu. No obstant 
això, la veritable baralla té lloc fora del ring, entre el cregut d'en Robinson i l'invencible Scott. Després 
d'una sèrie de quasi desastres, finalment els dos homes es reconcilien en les profunditats del sistema de 
clavegueram de Budapest. El faldiller d'en Robinson, entrena en l'art de la seducció el tímid i insegur Scott 
perquè sàpiga festejar Rachel (Famke Janssen), l'atractiva agent encarregada de complir la missió amb 
ells. A canvi, Scott introdueix Robinson en l'enlluernador món de l'espionatge i artefactes de la més alta 
tecnologia d'un espia. Aquesta nova amistat és posada a prova quan un inesperat desastre obliga les 
nacions aliades a convertir-se en enemigues i aquests dos amics s'embarquen en una carrera contra el 
temps per tal de prevenir que el "Switchblade" emprengui la seva mortal missió.

Cómo perder a un chico en 10 días 
(How to lose a guy in 10 days)

Gènere: Drama
Director: Donald Petrie
Protagonistes: Kate Hudson (Andie), Matthew Mcconaughey (Ben), Adam Goldberg 
(Tony), Michael Michele (Spears), Shalom Harlow (Green), Bebe Neuwirth (Lana), Robert 
Klein (Phillip Warren), Kathryn Hahn (Michelle), Thomas Lennon (Thayer), Annie Parisse 
(Jeannie). 

 

Sinopsi: Andie Anderson (Kate Hudson) escriu la columna "How To" a la revista Composure. Ha d'acabar 
un reportatge molt poc habitual i té molt poc temps per aconseguir-ho. Es tracta d'escriure, basant-se en 
experiències de primera mà, sobre totes aquestes coses que fan les dones per allunyar els homes del seu 
costat sense voler... i ha de tenir-ho llest en deu dies. La missió és trobar un noic, fer que s'enamori d'ella 
i després provocar tots els errors típics que poden succeir quan es té una cita, perquè el noi passi d'ella. La 
pena és que el subjecte que trïi com a blanc és el cotitzat solter Benjamin Barry (Matthew McConaughey), 
que precisament acaba d'apostar amb el director de l'agència de publicitat on treballa que és capaç de fer 
que una dona s'enamori d'ell en deu dies... La qüestió és: pot fonamentar-se una falsa relació basada en 
l'engany mutu, en un món en què tots diuen que busquen sobretot la sinceritat? Podeu apostar que sí! 

La cámara secreta 
(My little eye)

Gènere: Terror, thriller
Director: Marc Evans
Protagonistes: Sean Cw Johnson (Matt), Jennifer Sky (Charlie), Kris Lemche (Rex), 
Stephen O'Reilly (Danny), Laura Regan (Emma), Bradley Cooper (Travis Patterson), Nick 
Mennell (The Cop). 

 

Sinopsi: Cinc joves es comprometen a viure junts en una casa durant sis mesos; nombroses càmeres 
filmen cadascun dels seus moviments, que després es retransmeten a tot el país. El premi és d'un milió de 
dòlars. Cadascun d'ells s'ha apuntat mogut per una raó diferent: la fama, els diners, l'aventura. Però hi ha 
una regla a la casa que fa que aquest joc sigui diferent del format televisiu habitual: si un jugador deixa la 
casa, tots perden. El joc es converteix en un test moral. Quan mor l'avi de Danny, a qui venera, podrà la 
seva cobdícia vèncer l'amor que sentia per ell? Quan l'espantadissa Emma troba sang al seu coixí, què és 
el que li fa quedar-se? I què fosc secret amaga la casa que fa que tots ells sentin que els observa una 
miqueta més que un milió d'ulls? 
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Falsa Amistad 
(New best friend)

Gènere: Drama
Director: Zoe Clarke-Williams
Protagonistes: Mia Kirshner (Alicia Glazer), Dominique Swain (Sydney Connors), 
Meredith Monroe (Hadley Weston), Rachel True (Julianne Mcintyre), Scott Bairstow 
(Trevor), Taye Diggs (Artie Bonner), Oliver Hudson (Josh), Glynnis O'connor (Connie), 
Joanna Canton (Sarah), Eric Michael Cole (Warren), Dean James (Max).

 

Sinopsi: Som al gener, el començament d'un nou semestre a l'exclusiva Colby University, situada als 
paisatges de Carolina. Prop del campus, quatre joves es preparen per al semestre final del seu últim any. 
En el seu tètric apartament de la taverna "Ell no és aquí", on viu amb sa mare, Alicia Glazer (Mia Kirshner) 
organitza les seves coses de classe. És una noia tan senzilla com pobra. A l'altre costat de la ciutat, en una 
casa exclusiva, tres belles i privilegiades universitàries comencen el seu dia: la sensual Hadley Weston 
(Meredith Monroe), gaudeix d'un bany de bambolles amb una margarida en una mà i les seves drogues de 
disseny a l'altra; la seva companya d'habitació, la bulímica amant del menjar escobraria Julianne McIntyre 
(Rachel True) devora un gran bol de cereals i immediatament corre al bany a vomitar; i la nimfòmana 
Sydney Connors (Dominique Swain) se desperta lentament al costat del seu nòvio, Josh (Oliver Hudson), i 
algun pobre pobletà aterrit en descobrir com ha passat la nit. Les classes comencen i Alicia s'emparella 
amb Hadley per treballar en l'importantíssim projecte de tesi de la classe de sociologia anomenat: "Lidera, 
Segueix, o Surt del mig." Rebutjada en un primer moment, Alicia és finalment acceptada en l'ambient 
d'Hadley on se li presenta un món de privilegi, drogues i emocions fortes. Però els seus esforços per 
convertir-se en un d'ells finalment la porten a l'hospital. Com a xèrif local, Artie Bonner (Taye Diggs), 
intenta concretar la cadena d'esdeveniments que van portar Alicia a la desgràcia, i la seva investigació 
genera una ombra de responsabilitat sobre les riques i intocables joves. 

Flores de sangre 
(Fleurs de sang)

Gènere: Drama
Director: Myriam Mézières
Protagonistes: Myriam Mézières (Lily), Bruno Todeschini (Clemente), Louise Szpindel 
(Pam - 14 anys), Tess Barthes (Pam - 9 anys), Anne Fassio (Elsa), Mohamed Fellag (Ali), 
Diego Peláez (Luis Varona), Tomás Aragay (Pedro), David Selvas (jove al tren). 

 

Sinopsi: Lily i Pam formen una peculiar parella. La seva vida transcorre entre abandons d'amants, fugides 
picaresques d'hotels i espectacles en cabarets. Pam no sap qui és son pare ni ha trepitjat mai una escola. 
La seva gran curiositat la porta a ser una autodidacta i amb tan sols nou anys s'ha convertit en la mànager 
i protectora de sa mare. Però Lily perd la custòdia de la seva filla: tot el seu món de somnis, emocions i 
glamour s'enfonsa i comença un descens als inferns. Després de cinc anys en un centre de menors, Pam 
comença a visitar sa mare. Descobreix una persona enfonsada en els seus fantasmes i decideix tornar a 
acompanyar-la a les seves sortides nocturnes. És així com coneix Clemente, un jove fotògraf a qui 
trasllada la seva necessitat d'amor i protecció. Quan Clemente comprèn el que ell representa per a aquesta 
noia desposseïda de tot, s'espanta i proposa que se separin. Però Pam no permetrà ser abandonada una 
vegada més. 

Rosa la China

Gènere: Drama
Director: Valeria Sarmiento
Protagonistes: Juan Luis Galiardo (Dulzura), Luisa María Jiménez (Rosa), Abel Rodríguez 
(Marco), Daisy Granados (Rita), Yipsia Torres (Laura), Verónica Lynn (María), Raúl 
Pomares (Esteban), Aurora Basnuevo (Edelmira), Rogelio Blaín (Senador), Mario Limonta 
(Cirilo), Rolando Núñez (Polo). 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (70 de 162)14/06/2005 15:13:06

javascript:MM_openBrWindow('http://www.newbestfriend-themovie.com/content/trailer.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.newbestfriend-themovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.newbestfriend-themovie.com/content/trailer.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/paramount/howtoloseaguyin10days/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://us.imdb.com/Title?0284117
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/paramount/howtoloseaguyin10days/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Sinopsi: El país sencer està paralitzat a l'hora de la migdiada per un fulletó radiofònic que narra una grisa 
història de traició, de gelosia, de crim passional. És la història de Dulzura, cap de l'hampa i de la seva 
dona, Rosa la China, reina de les nits tropicals. Rosa viu una irresistible aventura amb Marcos, i Dulzura 
sospita la traició de la dona. Arturo Mendizábal, polític corrupte, ha seduït Laura, germana de Marcos. La 
revenja de Marcos es perfila. D'aquí en endavant, entre cançons i balls, enfrontaments delirants i trobades 
fugiceres, la història de Marcos i Rosa, de Laura i Arturo, es deixarà conduir cap a la intriga que s'havia 
anunciat en el melodrama radiofònic.

Como Dios 
(Bruce Almighty)

Gènere: Comèdia
Director: Tom Shadyac
Protagonistes: Jim Carrey (Bruce Nolan), Jennifer Aniston (Grace), Morgan Freeman 
(Déu), Philip Baker Hall (Jack Keller), Catherine Bell (Susan Ortega), Lisa Ann Walter 
(Debbie), Steve Carell (Evan Baxter), Nora Dunn (Ally Loman), Sally Kirkland (Cambrera). 

 

Sinopsi: Bruce (Jim Carrey) és reporter de l'Eyewitness News de la televisió local en Buffalo, New York, 
més conegut per les seves històries humorístiques i d'interès humà, la qual cosa fa feliç tothom menys a 
ell!. Bruce preferiria reemplaçar el presentador que està a punt de retirar-se o, almenys, realitzar informes 
de notícies significatives des de llocs internacionals calents. Essencialment, Bruce se sent descontent amb 
quasi tota la seva vida i rarament deixa passar l'oportunitat de queixar-se d'aquest fet. Té una antiga 
nòvia, Grace (Jennifer Aniston), propietària d'una guarderia diürna, feliç de vida i que l'estima malgrat els 
seus aspectes negatius. Mentre ell somia de convertir-se en una llegenda com Walter Cronkite, ella tracta 
d'ajudar el món dia rerea dia. A Bruce li arriba una bona oportunitat quan se li demana que elabori una 
història per al vintè tercer aniversari del famós vaixell Maid of the Mist a les Cascades del Niàgara, que 
serà transmesa en directe. Però tot s'arruïna quan s'anuncia en directe, just abans de la sortida en viu de 
Bruce, que el lloc de copresentador a punt de quedar vacant caurà en mans del superficial i altiu rival de 
Bruce. Enfront de milions d'espectadors, Bruce pateix un irrefrenable atac, vist per tota la nació, 
puntualitzat per una mala paraula no aclarida encara per ser transmesa per televisió. Així, en el pitjor dia 
en la vida de Bruce Nolan, un desastre succeeix rera l'altre i és acomiadat de l'emissora, colpejat per una 
banda de tipus durs, els qui després atempten contra el seu automòbil. Furiós, Bruce malparla enfurit 
contra el Senyor per la seva pèssima sort...seguit això per una curiosa sèrie de senyals i fenòmens, la 
majoria ignorats per Bruce. No obstant això, un d'ells el condueix finalment a un vell i insuls edifici 
anomenat Omni Presents, Inc. Allà Bruce coneix un igualment insuls porter (Morgan Freeman), qui 
finalment revela la seva veritable identitat... Sí, és Déu!. Ha escoltat les queixes de Bruce i ara té una 
oferta per al colèric ex-reporter. El seu propi treball. Dotant Bruce amb tots els seus poders, Déu el desafia 
a fer-se càrrec de la gran tasca i a veure si pot fer-ho bé!. Un cop Bruce es convenç que no està somiant, 
que no viu en un malson o un episodi psicòtic, procedeix a fer ús dels infinits poders que té a la seva 
disposició. Es convertirà o no en el més gran i poderós artífex de l'Univers?. 

Nacer para morir 
(Cradle 2 the grave)

Gènere: Acció
Director: Andrzej Bartkowiak
Protagonistes: DMX (Fait), Jet Li (Su), Anthony Anderson (Tommy), Kelly Hu (Sona), 
Tom Arnold (Archie), Mark Dacascos (Ling), Gabrielle Union (Daria), Paige Hurd 
(Vanessa), Drag-On (Miles), Michael Jace (Odion), Chi Mcbride. 

  

Sinopsi: Armat amb una poderosa combinació de carisma, sagacitat i experiència en arts marcials, Tony 
Fait (DMX) esquiva els perills de la ciutat amb apassionada precisió, ocupant-se dels negocis i del seu 
extremadament lleial equip de professionals (Anthony Anderson, Gabrielle Union i Drag-On) amb una 
dedicació a la que només supera l'amor que sent per la seva filla petita Vanessa (Paige Hurd). Després de 
dur a terme un complex atracament en què està involucrat una partida de diamants negres, Fait aviat es 
troba enfrontat a Su (Jet Li), un agent del govern taiwanès que ha buscat les extraordinàries pedres per 
mig món. Su, que és tan perillós com implacable, no està buscant no només els diamants - està buscant el 
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despietat Ling (Mark Dacascos), el seu antic soci, que segresta la filla de Fait amb la intenció de canviar-la 
per les joies robades. Però quan es corre la veu que Fait ha amagat les joies amb el seu perista Archie 
(Tom Arnold), els diamants acaben immediatament en mans d'un poderós cap (Chi McBride). Fait es veu 
obligat a mobilitza el seu equip, suspèn la seva estricta política de no utilitzar armes i es prepara per 
desencadenar totes les forces que té a la seva disposició per tal de salvar la seva filla. Però només Su 
coneix Ling prou bé per preveure cadascun dels seus moviments - i després de desfer-se dels agents de 
Ling en una explosiva demostració de proeses marcials, Fait s'adona que Su podria ser la seva millor 
esperança perquè Vanessa torni viva a casa. Adversaris per principis però aliats per les circumstàncies, el 
mestre lladre i l'enigmàtic agent uneixen les forces per fer-li la guerra al seu enemic comú: Su per tal de 
venjar-se de l'home que una vegada va voler matar-lo i Fait per tal de rescatar Vanessa, l'única persona 
sense la qual no pot viure. 

Shin Chan a la reserca de les boles perdudes 
(Crayon Shin-chan ankoku tamatama daitsuiseki)

Gènere: Animació
Director: Keiichi Hara

Sinopsi: Les boles perdudes són uns objectes amb un gran poder que, reunits, poden sumir el món en el 
caos. Dues bandes rivals —els Tita Fluixa i els Figaflor— busquen tenir el control de les boles. Els primers 
per invocar el Maligne i els segons pretenen evitar que el mal s'estengui a tot arreu. La casualitat fa que 
una de les boles arribi a les mans d'en Shin chan, fet que provoca que la seva família s'hagi d'aliar amb 
una aprenent de policia, sense sentit de la punteria i amb la banda dels Figaflor, formada per tres 
estrafolaris transvestits. Seran perseguits per la banda dels Tita Fluixa, unes gimnastes sense escrúpols, 
armades amb letals cintes de gimnàstica rítmica que estan dirigides per una vella i per un home d'allò més 
misteriós. La seva fugida els portarà a un peculiar bar de copes, a uns banys públics i al parc d'atraccions 
abandonat dels Figaflor. Allà, un grup de samurais decrèpits defensarà l'honor dels Figaflor i provarà 
d'evitar que l’home misteriós reuneixi les dues boles, invoqui el Maligne i controli el destí del planeta. Però 
quan sembla que el món està perdut, apareix algú imprevisible, capaç de desfer qualsevol pla: en Shin 
chan! 

La peligrosa vida de los Altar boys 
(The dangerous lives of Altar Boys)

Gènere: Drama, animació
Director: Peter Care
Protagonistes: Jodie Foster (Germana Assumpta), Vincent D'onofrio (Padre Casey), 
Kieran Culkin (Tim Sullivan), Jena Malone (Margie Flynn), Emile Hirsch (Francis Doyle), 
Jake Richardson (Wade), Tyler Long (Joey Scalisi). 

  

Sinopsi: La història, situada als anys 70 a una escola religiosa del sud dels Estats Units, narra la història 
d'un grup de brillants però rebels adolescents. Aquests, són sorpresos dibuixant un còmic en què no sols 
apareixen els seus alter egos encarnats en superherois sinó també les escapades sexuals d'un capellà i una 
monja coixa, professors seus. Després de ser castigats durament, prepararan una venjança amb què 
esperen convertir-se en herois de l'escola.

Els personatges: Jodie Foster és La Germana Assumpta, coneguda entre els seus alumnes com 
"Patacoja". És la professora més estricta del col·legi i, encara que no sàpiga connectar amb ells, realment 
es preocupa per la seva educació i futur. Kieran Culkin és Tim Sullivan, un estudiant i escolà de 14 anys. 
És l'editor del còmic "La Trinidad atòmica", on els nois plasmen les seves vivències, dibuixant-se a si 
mateixos com a poderosos superherois i els seus professors com a villans. És la ment pensant del grup; 
investigador, brillant, creatiu, agut, arriscat, temerari. Sempre necessita estar planejant alguna malifeta 
per a no avorrir-se. Emile Hirsch és Francis Doyle, també estudiant i escolà de 14 anys. Dibuixant i creador 
del còmic "La Trinidad atòmica". Reflexiu i realista és el millor amic de Tim, insolent, tímid, adolescent 
enamorat. És més un seguidor que no pas un líder. Jena Malone és Margie Flynn, una estudiant de 14 anys 
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d'aparença tímida, reservada i innocent. És una noia una mica especial i misteriosa. Amaga un greu secret 
que la va portar a un intent de suicidi. Jake Richardson és Wade Scalisi, estudiant de 14 anys i creador del 
còmic "Capitan Pateaculos". Del cercle de Sullivan, Doyle i Scalisi, acostuma a ser membre particep en els 
plans del grup. Tyler Long és Joey Scalisi, estudiant de 14 anys, prou ingenu, badoc i innocent, compta 
amb l'afecte dels seus companys. És el quart a incorporar-se a l'elaboració del còmic.

Mi Napoleón 
(The Emperor's New Clothes)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Alan Taylor
Protagonistes: Iam Holm (Napoleon/Eugene), Iben Hjejle (Pumpkin), Tim Mcinnerny 
(Dr. Lambert), Tom Watson (Gerard), Nigel Terry (Montholon), Hugh Bonneville 
(Bertrand), Murray Melvin (Antommarchi), Eddie Marsan (Marchand), Clive Russell 
(Bommel). 

  

Sinopsi: Illa de Santa Elena, 1821. Una xarxa secreta de lleials bonapartistes està preparada per portar 
de tornada a París a l'Emperador mentre un doble es farà passar per ell a l'illa. Quan l'Emperador arribés a 
París, el seu doble de Santa Elena confessaria ser un impostor, i Napoleó reclamaria el seu tron. Fent-se 
passar pel mariner Eugene Lenormand, Napoleó surt cap a París mentre el seu doble, l'Eugene Lenormand 
real, se desperta al llit de l'Emperador. Però els esdeveniments no es desenvolupen com s'havia planejat. 
El vaixell canvia de destí i Napoleó perd una connexió crucial a la xarxa dels seus partidaris. Finalment, en 
arribar a París, sol i sense amics, coneix una viuda venedora de melons i junts forgen una relació 
improbable però que canviarà les seves vides, mentre Napoleó espera amb impaciència que arribi el seu 
moment. 

Vampiros: Los muertos 
(Vampires: Los muertos)

Gènere: Terror, acció
Director: Tommy Lee Wallace
Protagonistes: Jon Bon Jovi (Derek Bliss), Christián De La Fuente (Pare Rodrigo), 
Natasha Gregson Wagner (Zoey), Arly Jover (Una), Darius Mccrary (Ray Collins), Diego 
Luna (Sancho), Honorato Magaloni (Old Man).

 

Sinopsi: El Grup de Van Helsing, una organització que administra els diners concedits als exterminadors 
de vampirs, contracta Derek Bliss (Jon Bon Jovi), un assassí de vampirs de Texas, per anihilar un niu 
sencer de xucla sangs a Mèxic liderat per la mestra del mal, la diablessa Una (Arly Jover), que tracta 
d'infiltrar-se als Estats Units. A la recerca per construir una unitat d'assassins de vampirs, Derek buscarà el 
veterà caça vampirs, Pare Adam, únic supervivent del llegendari Equip Crow. Es rumoreja que viu en un 
exili auto imposat sota la protecció d'homes sants des de la mort del seu company i llegendari assassí, 
Jack Crow. Tot just arribar Derek descobreix que el Pare Adam ha mort. Rodrigo (Cristian de la Fuente), un 
jove capellà, s'uneix a l'equip Bliss per venjar les morts dels seus germans. També recluta un equip format 
tant per professionals com per aficionats que inclou Zoey (Natasha Gregson Wagner), mig vampiressa, mig 
mortal, que roba el cor de Derek mentre tracta d'arrancar el seu "virus" vampir amb medicació 
experimental; Sancho (Diego Luna), un artista llatí convicte de 15 anys que es revela com un prodigiós 
assassí; i Ray (Darius McCray), un assassí de primera fila de Memphis. El seu destí és el niu vampir situat 
al desert mexicà on la líder vampiressa, Una, traça un pla perquè el mal domini la Terra. La trama es 
complica i la recerca es fa encara més perillosa quan la diablessa, encara seductora, Una, es torna 
insensible a plena llum gràcies als medicaments de Zoey. L'única cosa que pot fer Derek és convertir-se en 
"un d'ells" per a infiltrar-se al niu i assassinar Una. És una raça immortal contra el temps. Si l'equip Bliss 
fracassa, Zoey i Derek s'uniran a les files dels "no morts" per sempre i la civilització occidental serà 
derrotada per l'Infern. 
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Escenas de un crimen 
(Scenes of the crime)

Gènere: Drama, thriller
Director: Dominique Forma
Protagonistes: Jeff Bridges (Jimmy), Jon Abrahams (Lenny), Noah Wyle (Seth), Morris 
Chestnut (Ray), Madchen Amick (Carmen), Peter Greene (Rick), Bob Gunton (Steven), 
Brian Goodman (Trevor), R. Lee Ermey (Mr. Parker), Henry Rollins (Greg), Kerri Randles 
(Donna), Lombardo Boyar (Zeke), Kenny Johnston (Al), Dominic Purcell (Mark), Robert 
Wahlberg (Arnon). 

Sinopsi: 'Escenes d'un crim' és la crònica del dia més important en la vida de Lenny (Jon Abrahams) un 
gran fan de Steve McQueen. En contra dels seus principis Lenny fa treballs atípics per a Rick (Peter 
Greene) un tipus no molt simpàtic que li paga bé per portar-lo amb cotxe. Per poder cobrar un pagament 
que Rick li deu, Lenny decideix fer un últim treball, que li paguen i a continuació muntar el seu propi 
negoci. No obstant això, la qual cosa seria un treball normal i rutinari es converteix en el segrest d'un 
poderós home de negocis, Jimmy Berg (Jeff Bridges). Però el segrest va malament, i deixa Lenny amb una 
pistola carregada a les seves mans, amb el cap de Rick donant-li ordres i Jimmy intentant convèncer-lo 
perquè el deixi anar. Lenny ha de decidir en qui confiar per sortir d'aquest embolic. En qualsevol cas, 
decideixi el que decideixi, la vida de Lenny canviarà per sempre. 

Zu Warriors. La leyenda 
(Zu Warriors / Legend of Zu / Shu shan zheng zhuan)

Gènere: Acció, fantàstica
Director: Tsui Hark
Protagonistes: Ekin Cheng (King Sky), Louis Koo (Red), Cecilia Cheung (Dawn/Enigma), 
Zhang Ziyi (Joy), Patrick Tam (Thunder), Sammo Hung (White Eyebrows), Kelly Lin, Jacky 
Wu. 

 

Sinopsi: Zu és una antiga província mítica on el món infernal, el món de les arts marcials i el món de la 
llum s'entrecreuen. És aquí on les forces del bé i del mal s'enfrontaran a una batalla definitiva. El Gran 
Mestre Longevitat de la Secta Omei guia els seus deixebles, Xuan i Dan, per tal de lluitar contra Insomni i 
els seus perversos orígens. El mortal combat provoca la destrucció i el caos a gran escala. En el brunzit de 
la batalla un error del descuidat Dan deixa que fugi Insomni i es refugiï al cau de Chi Yu. Llavors li manen 
a Dan que vigili el cau i els moviments que pugui fer Insomni. Mentrestant el Gran Mestre Longevitat 
decideix anar al món de la llum per aconseguir majors poders per tal de sotmetre Insomni. Confessa que 
només els poders combinats de les espases Violeta i Safir i la unitat dels espadatxins poden vèncer les 
forces del mal. El Mestre llavors deixa en mans de Dan la Secta Omei i l'Esplendor Llunyà, la flama màgica 
que li retornarà al món material.

Slam

Gènere: Comèdia
Director: Miguel Martí
Protagonistes: Iván Hermes (Toño), Tomás Fonzi (Fito), Andreu Castro (Luisito), Juana 
Acosta (Natalia), Estíbaliz Gabilondo (Sofia), Fede Celada (Paco), Luke Donovan (Michael), 
Octavi Pujades (Oliver), Kira Miró (Lorena), Kimbó (Mecànic), Joe Watson (Fidel), Yoima 
Valdés (Desirée), Saskia Guanche (Eva). 

 

Sinopsi: Per a la nostra parella de protagonistes d'uns 20 anys, Fito i Toño, les coses sembla que 
evolucionen una mica cap a la maduresa (almenys això sembla a simple vista). Fito intenta treure una 
beca Erasmus per a anar-se'n un any a Anglaterra i Toño, fer de becari a la revista musical "Chill Out 
Magazine", té l'oportunitat de ser l'únic dels dos becaris que es quedi en plantilla si troba un reportatge 
millor que el del seu rival Oliver, un nen de papà que ha d'aconseguir quedar-se a la revista per justificar 
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davant els pares que "ell es guanya la vida" i que li continuin enviant diners tots els mesos. Què fer per 
aconseguir-ho? En veure a la televisió unes imatges del festival de música Cactus Festival a Toño té una 
idea: Entre els músics que actuaran en aquesta edició es troba ni més ni menys que Slam, estrella del rock 
mundial. I també mundialment conegut per la seva recalcitrant negativa a concedir entrevistes. I si ell 
aconseguís l'exclusiva? Això sí que seria un puntàs i es quedaria amb el lloc de treball. Però com arribar a 
Cactus Festival si no té diners per al viatge i l'allotjament?. La solució apareix quan Fito li explica que hi ha 
d'anar a recollir la furgoneta de repartiment de son pare: aniran junts al Cactus Festival i tractaran 
d'entrevistar l'ídol. El que no saben és que, si hi van, haurà d'acompanyar-los el cosí de Fito, Luisito, la 
mare del qual els ofereix una sucosa recompensa si aconsegueixen que espavili, fent que, el que a primera 
vista, sembla un pla senzill, a poc a poc es vagi complicant i, per acabar-ho d'arrodonir, Oliver s'assabenta 
de la idea i decideix avançar-se a Toño i prendre-li l'exclusiva. 

Presos del olvido
(Rosarigasinos)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Rodrigo Grande
Protagonistes: Federico Luppi (Alberto "Tito" Saravia), Ulises Dumont (Castor), María 
José Demare (Morocha), Francisco Puente (Gordo), Gustavo Luppi (Alberto, de jove), 
Enrique Dumont Castor, de jove), Jimena Latorre Morocha, de jove), Cesar Bordon 
(Policia Zalaberry), Atilio Pozzobon (Comisari), Tito Gómez (Barba, propietari bar), Liliana 
Gioa (puta del bar). 

Sinopsi: Tito i Castor són dos companys, lladres i amics fins a les últimes conseqüències, que han passat 
trenta anys a la presó. En tot aquest temps, han somiat de tornar a trobar els amics de sempre, a les 
dones que van estimar, i a una societat com la que ells van conèixer. Ja en llibertat, esperen reiniciar una 
vida de festa amb el botí que van guardar, però aviat s'adonen que ja res ni ningú són els mateixos. 

El bonaerense

Gènere: Thriller
Director: Pablo Trapero
Protagonistes: Jorge Román (Zapa), Mimi Ardúh (Mabel), Darío Levy (Gallo), Victor 
Hugo Carrizo (Molinari), Hugo Anganuzzi (Polaco), Graciana Chironi (Mare de Zapa), Luis 
Vicat (Pellegrino), Roberto Posse (Ismael), Anibal Barengo (Caneva), Lucas Olivera 
(Abdala), Gastón Polo (Lanza), Jorge Luis Giménez (Berti). 

  

Sinopsi: El Zapa és manyà en un poble petitt de la província de Buenos Aires. El poble és tranquil, de 
treball de manyeria n'hi ha molt poc i les hores de treball passen lentament. El Polaco, el propietari del 
local l'envia a obrir una caixa forta a una oficina. L'endemà cau pres com a responsable del robatori a 
l'oficina. El seu oncle Ismael, policia de Buenos Aires retirat, el treu de la comissaria i l'envia al Gran 
Buenos Aires amb una carta de recomanació. Zapa es converteix en un jove aspirant a agent de la Policia 
de Buenos Aire. Zapa arriba a la seva nova ciutat. Pren el curs de preparació, treballa a la comissaria, etc. 
La seva vida es converteix en una estranya ficció amb què haurà de conviure en el futur. 

El estado de Florida contra J. J. Martínez

Gènere: Documental
Director: Mercedes Segovia

Sinopsi: Llargmetratge documental que indaga en el cas real de Joaquín José Martínez, espanyol resident 
a Florida, condemnat a mort per l'assassinat d'un traficant de marihuana i la seva núvia. Seguint 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (75 de 162)14/06/2005 15:13:06

http://us.imdb.com/Title?0282129
javascript:MM_openBrWindow('http://www.elbonaerensefilm.com/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.elbonaerensefilm.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.elbonaerensefilm.com/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.newatlantis.net/documentales/corredor.php


Tinet - Tarragona InterNET

linealment l'exposició dels fets, i a través de les entrevistes i indagacions de les reporteres Mercedes 
Segovia i Julia Montejo, veurem la complicada relació que Joaquín manté amb la seva exdona, Sloane, 
amb qui té dues filles i amb la resta de les dones que el rodejaven. Joaquín, molt doner, manté una relació 
des de llavors, entre altres, amb Laura. Desitjant venjar-se d'ell, ambdues dones coincidiran a aportar 
confusos testimonis en què impliquen Joaquín en els assassinats, i fins i tot Sloane col·labora amb la 
policia a gravar una suposada confessió del seu marit que resulta inaudible. Amb tals testimonis i altres 
febles proves, sumats a la ineptitud del seu advocat d'ofici, Fox, Joaquín és condemnat a mort. Mentre el 
seu fill espera en el corredor de la mort, els seus pares comencen una lluita desesperada reclamant la 
solidaritat espanyola: un nou i caríssim advocat, Peter Raven aconsegueix obtenir un nou judici en el 
tribunal d'apel·lacions, però per a dur a terme, el gran problema serà aconseguir reunir els 400.000 dòlars 
que l'advocat costa.

2 Fast 2 Furious, a todo gas 2 
(2 Fast 2 Furious)

Gènere: Acció, aventures
Director: John Singleton
Protagonistes: Paul Walker (Brian O'conner), Tyrese Gibson (Roman Pearce), Eva 
Mendes (Monica Clemente), Cole Hanger (Carter Verone), Ludacris (Taj), James Remar 
(Markham), Devon Aoki (Suki), Thom Barry (Agent Bilkins). 

 

Sinopsi: Brian O'Connor, un policia caigut en desgràcia, va ser un addicte a la velocitat i ara està pagant 
un preu per això. Tal com ho veuen els seus antics caps i els alts comandaments de l'FBI, aquest agent 
d'incògnit els va fer malbé una de les investigacions més importants que havien emprès. En veure les 
seves diferents lleialtats posades a prova després haver-s'hi infiltrat en el món de les carreres clandestines 
nocturnes de Los Angeles, O'Connor va destapar la seva identitat i va deixar fugir –muntat en la seva moto 
de carreres preparada- el cap d'una banda criminal. La decisión de O'Connor li va permetre conservar el 
seu honor però li va fer perdre la seva insígnia i tota possibilitat de rehabilitar-se. Ara ha passat el temps, 
O'Connor és en una altra ciutat i té una última oportunitat. Als federals de Miami els està costant molt 
engarjolar Carter Verone, un empresari que utilitza el seu negoci d'importació i exportació com a tapadora 
per a un càrtel internacional de blanqueig de diners. Duanes porta un any sotmetent Verone a una estricta 
vigilància i l'única cosa que han pogut establir és la seva relació amb les carreres dels carrers il·legals. El 
temps s'acaba i els agents decideixen cridar O'Connor perquè faci el que sap fer millor que ningú: tornar a 
infiltrar-se entre els conductors. Però aquest home individualista poc amic dels reglaments posa algunes 
condicions per acceptar la missió que pot permetre-li recuperar la seva insígnia. No li agrada gens la llista 
de possibles companys que li ofereixen per a la missió i insisteix a treballar amb el seu amic d'infància i 
antic delinqüent Roman Pearce, un altre malalt de la velocitat. El cap dels federals que s'ocupen del cas, 
l'agent Markham, li planteja un tracte a Pearce: si trabaja amb O'Connor, el seu extens historial delictiu 
quedarà net. Per a l'expolicia i l'exdelinqüent la seva última ocasió de redimir-se passa per atrapar Verone. 
Però les lleialtats de O'Connor tornen a entrar en conflicte amb l'aparició de l'agent d'incògnit Monica 
Fonts: ella és la clau per accedir a Verone però potser sigui també el seu amant.

La gran película de Piglet 
(Piglet's big movie)

Gènere: Animació
Director: Francis Glebas

 

Sinopsi: "La gran aventura de Piglet" converteix en protagonista al porquet Piglet en aquesta història 
d'amistat i gratitud quan la colla del Bosc dels Cent Acres comprèn que no cal ser gran per fer grans coses. 
Els amics de Piglet comencen a recollir una "collita de mel" i Piglet se sent inferior quan li diuen que és 
massa petit per ajudar-los en aquesta tasca. Quan Piglet desapareix, els seus amics utilitzen un mapa per 
trobar-lo i no tarden a descobrir que aquest "petit animalet" és un gran heroi en tots els sentits de la 
paraula. Després d'una tensa recerca repleta d'esdeveniments inesperats, Piglet demostra una vegada més 
l'enorme influència que exerceix sobre els seus amiguets.
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Els personatges: Piglet: Una personeta minúscula, intimidada i espantadissa la generositat i fidelitat de la 
qual supera amb escreix la seva reduïda grandària. Piglet té les orelles roses i sempre porta una bufanda i 
un jersei a ratlles vermelles i negres. És molt modest, prou net i sempre amable, a més de tenir una 
imaginació desbordant. Winnie the Pooh: Aquest adorable osset "de peluix" viu en el fons del Bosc dels 
Cent Acres amb els seus amics Piglet, Rabbit, Tigger, Eeyore, Owl, Kanga, Roo i, per descomptat, el seu 
amic i conseller Christopher Rovell. El pobre Pooh és un "ós amb poc cervell", però a banda de la seva 
senzillesa, es preocupa enormement perquè els seus amics siguin feliços, en especial el petit Piglet. I com 
sempre, Pooh continua buscant mel sense parar per sadollar els constants "grunyits del seu estòmac". 
Tigger: Els adjectius que millor descriuen Tigger són sorollós, nerviós, entremaliat, i molt, molt, divertit. A 
aquest pletòric i inquiet tigre se'l coneix pels seus saltets i les excepcionals habilitats que té gràcies al fet 
que les seves "extremitats superiors" són de goma i les seves "extremitats inferiors" de motlles. I, per 
descomptat, li encanta fer bots. Però el millor de Tigger és que és l'únic que li agrada fer-ho. Roo: 
L'habitant més jove del Bosc dels Cent Acres és Roo, un cangur que viu amb la seva afectuosa mare 
Kanga. Com el seu bon amic Tigger, li encanta saltar i per això, Roo l'idolatra. El que més desitja en el 
món el petit Roo és impressionar Tigger i fer tot el que ell fa. A "La gran pel·lícula de Piglet", els 
personatges recorden l'arribada de Kanga i Roo al tranquil racó del món on viuen. Rabbit (Conill): A banda 
d'alguns moments de tossuderia, Rabbit és potser el més intel·ligent del grup del Bosc dels Cent Acres. A 
més, normalment és el líder. De fet, Rabbit és el que sempre està organitzant algun pla, com l'expedició 
per trobar Piglet o el viatge al Pol Nord. És possible que a vegades Rabbit reaccioni exageradament o digui 
coses fora de lloc, sobretot després que el dinàmic Tigger li salti per damunt; però, en el fons, Rabbit és un 
bon amic i té un gran cor. Eeyore: És un personatge trist i gris, excepte per una pinzellada rosa, l'única 
nota de color que destaca entre el gris del seu pelatge. Eeyore és un aset malenconiós encara que 
encantador i el preferit de tots. De fet, si un dels amics d'Eeyore fa quelcom per ell, respon amb un 
"gràcies per tenir-me en compte" o quelcom semblant, però és una mostra d'afecte sincera. Potser Eeyore 
no sigui massa alegre, però té un gran cor i sacrificaria el seu propi benestar i felicitat per ajudar un amic. 
Owl (Mussol): Owl és el savi ancià del Bosc dels Cent Acres i molt sovint, Pooh i els altres recorren a ell 
perquè els ajudi a solucionar algun problema o els aclareixi algun dubte. No obstant això, les sàvies 
paraules d'Owl a vegades són confuses o inexactes, per no esmentar que les seves explicacions són 
interminables i realment embrollades. Però els seus amics, o no se n'adonen, o no els importa. Kanga: 
Kanga és la tendra mare de Roo i la figura materna per a Pooh, Tigger i els altres. Kanga és una mare 
pràctica, pacient i afectuosa que tant juga amb Roo a la neu com l'abriga a les nits. I, com la majoria de 
les mares, és completament conscient de l'embolic en què s'han ficat el seu fill i els seus amics, encara 
que ells mateixos no se n'hagin adonat. Christopher Rovell: Christopher Rovell és un nen encantador i el 
sentit comú de Pooh i els seus amics. S'ha proposat ser el guardià dels seus amiguets del Bosc dels Cent 
Acres, que ho consideren el seu conseller i el que soluciona els problemes i posa pau al bosc.

El descubrimiento del cielo 
(The discovery of heaven)

Gènere: Drama, suspens
Director: Jeroen Krabbé
Protagonistes: Stephen Fry (Onno), Greg Wise (Max), Flora Montgomery (Ada), Diana 
Quick (Sophia Brons), Neil Newbon (Quinten), Jeroen Krabbe (Gabriel), Emma Fielding 
(Helga).

Sinopsi: Déu vol recuperar els Deu Manaments originals. No obstant això, no se li permet a cap àngel 
viatjar a la terra per aconseguir-los. Els àngels han de crear un ésser humà que sigui prou intel·ligent com 
per trobar les Taules de la Llei, algú que estigui disposat a sacrificar la seva vida a fi de restituir les Taules 
al Cel. Els àngels ideen un pla enginyós, al mateix temps que atroç, per aconseguir el seu objectiu. El pla 
pren forma quan, a la terra, es troben dos homes, aparentment per casualitat. Un d'ells és Onno Quist 
(Stephen Fry), un lingüista excèntric, fill d'un antic Primer Ministre. L'altre és Max Delius (Greg Wise), fill 
d'un pare nazi i d'una mare jueva. Els dos homes es fan amics. Només una persona es pot ingerir en la 
intimitat de la seva amistat: Ada Brons (Flora Montgomery), una jove violoncelista. Ada es queda 
embarassada. No sap si el pare del fill que espera és Max o Onno. Després del seu naixement, Quinten 
dóna mostres ràpidament de ser un nen especial i de gran talent. És ell l'escollit? Serà capaç de completar 
la tasca dels àngels? 
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Bichunmoo 
(Flying Warriors) 

Gènere: Suspens, acció
Director: Kim Young-Jun
Protagonistes: Shin Hyun-June (Jinha/Jahalang), Kim Hee-Sun (Sullie), Jeong Jin-Young 
(Junkwang), Jang Dong-Jik (Lai), Choi Yoo-Jung (Yeojin), Suh Tai-Wha (Sajune), Kim Hak-
Chul (Taruga), Lee Han-Garl (Hachangryon), Kim Su-Roh (Ashin), Ryoo Hyoun-Kyoung 
(Arisu), Bang Hyoup (Sung), Ki Joo-Bong (Kwakjung).

Sinopsi: Relat èpic situat a la Xina mítica medieval, en el qual un llegendari guerrer expert en arts 
marcials desafia un poderós regne per recuperar la seva estimada. A la Xina del s. XIV, a la fi de la 
Dinastia Yuan, tota la regió xinesa es trobava sota domini mongol. Els mongols, els Han i els immigrants 
koryo (els antics coreans) es veuen embolicats en conflictes racials i pateixen les tensions ocasionades per 
la rivalitat existent entre els nobles locals. La pel·lícula s'inicia amb un aferrissat enfrontament entre 
soldats mongols i guerrers Tin liderats per l'imparable Jahalang. Malgrat la seua indiscutible victòria, el 
rostre de Jahalang sembla preocupat. Mentre observa la dona anomenada Sullie i el seu fill a la mansió 
d'aquests, l'acció retrocedeix fins a la primavera de 1343, a la fortalesa xinesa Habook, a Sanmaehyun. 
Jinha, fill d'un immigrant koryo, i Sullie, filla il·legítima d'un comandant mongol, forgen una sòlida amistat 
basada en una confiança total. Després de la mort de la mare de Sullie, son pare Taruga se l'emporta a 
Sohung en contra de la voluntat dels dos joves. Al cap d'un temps, Kwakjung, l'oncle de Jinha, li revela a 
les portes de la mort el secret del seu naixement i de la mort dels seus pares. Quan Kwakjung mor, Jinha 
decideix viatjar a Sohung. Les poderoses arts marcials secretes bichun que Jinha ha arribat a dominar 
provoquen l'atac d'uns assassins, però el salva la casual intervenció d'un desconegut. Quan Jinha es 
reuneix finalment amb Sullie, descobreix que es troba promesa precisament de Junkwang, l'home que 
acabava de salvar-li la vida. No obstant això, res no farà desistir Jinha i Sullie, que s'escapen a la recerca 
d'un lloc on amagar-se i declarar-se el seu amor mutu. Emboscat entre Junkwang i Taruga, Jinha cau d'un 
precipici en ser ferit amb fletxes. Reviscut de forma miraculosa, Jinha reapareix com l'assassí a sou 
Jahalang, mata Taruga i sumeix en el caos la casa de Junkwang. Allà es retroba amb Sullie, però els anys 
transcorreguts han obert una enorme bretxa entre tots dos.

Els personatges: Shin Hyun-June (Jinha/Jahalang) descendent d'un immigrant koryo caigut, va crèixer 
sense saber tan sols com eren els seus pares. En crèixer, desafia el destí en enamorar-se de la filla del 
general mongol Taruga, que va assassinar els seus pares. Més endavant, renaix com l'assassí a sou 
Jahalang i vaga d'un costat a un altre en el tenebrós món de l'assassinat i la mort. Kim Hee-Sun (Sullie) 
marcada irremeiablement pel destí en cometre el delicte d'estimar el fill del seu enemic, Sullie és incapaç 
d'oblidar Jinha malgrat l'amor que per ella té el seu germanastre Lai i el seu espòs Junkwang. Malgrat de 
l'aparent fragilitat de Sullie, el temps acaba revelant la fortalesa amb què ha de resoldre el conflicte entre 
l'amor i la venjança en què es debat. Jung Jin-young (Junkwang) fill d'un noble Han i protegit per la cort 
imperial Yuan, Junkwang es casa amb Sullie però el perill al qual l'exposa el seu amor no correspost 
l'obliga a caminar sempre per la corda fluixa. La seva lleialtat cap a Jinha i la seva obsessió en Sullie el 
converteixen en una figura tràgica, que encarna la contradicció de tenir-ho tot i al mateix temps ser 
incapaç de no tenir res.

Caos 
(Chaos) 

Gènere: Comèdia
Director: Coline Serreau
Protagonistes: Catherine Frot (Hèléne), Vincent Lindon (Paul), Rachida Brakni (Noémie/
Malika), Line Renaud (Mamie), Aurélien Wiik (Fabrice), Ivan Franek (Touki), Chloé 
Lambert (Florence), Marie Denarnaud (Charlotte), Michel Lagueyrie (Marsat), Wajtek 
Pszoniak (Pali), Eric Poulain (Jove Policia), Omar-Echériff Attalah (Tarek).

 

Sinopsi: Malika, una jove prostituta és salvatgement atacada al carrer per un grup de gamberros just 
davant dels nassos d'una parella de burgesos, Hélène i Paul que es posen fora de perill dins del seu cotxe. 
Hélène, plena de penediments porta la jove a un hospital on entra en coma. Hélène decideix cuidar d'ella, 
abandonant temporalment el seu marit i el seu fill. Però els pinxos que van atacar Malika no la deixaran en 
pau i Hélène aviat es veurà embolicada en quelcom que no pot comprendre: intenta que Malika torni a la 
vida i alhora, intenta mantenir-se fora de les urpes dels qui la turmenten.
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Superagente Cody Banks 
(Agent Cody Banks)

Gènere: Comèdia, acció, aventures
Director: Harald Zwart
Protagonistes: Frankie Muñiz (Agent Cody Banks), Hilary Duff (Natalie Connors), Angie 
Harmon (Ronica Miles), Keith David (Director de la CIA), Cynthia Stevenson (Mrs. Banks), 
Arnold Vosloo (Molay), Ian Mcshane (Brinkman), Martin Donovan (Dr. Connors).

  

Sinopsi: Per a la seva família i amics, Cody Banks (Frankie Muñiz) és el típic adolescent, li agrada muntar 
en monopatí, odia les matemàtiques i se sent un complet imbècil davant les noies. Però Cody guarda un 
extraordinari secret: és en realitat un agent encobert de la CIA. Cody està vivint el somni de qualsevol 
nen: pot conduir un cotxe com un especialista, compta amb un arsenal d'artefactes del més sofisticat i la 
seva cap, l'agent Ronica Mils (Angie Harmon), està boníssima. Però l'entrenament de Cody es posa a prova 
quan ha de fer-se passar per estudiant i fer-se amic de Natalie Connors (Hilary Duff), per espiar son pare, 
un científic que està desenvolupant una partida mortal de nanorobots per a la malvada organització ERIS. 
Des de persecucions amb cotxe o motos de neu fins a un final espectacular amb una baralla al capdamunt 
d'una muntanya, Cody ha d'utilitzar tot el que li han ensenyat per demostrar-se a si mateix que és un 
superagent i aturar ERIS i potser conquerir la noia. 

Willard

Gènere: Terror
Director: Glen Morgan
Protagonistes: Crispin Glover (Willard), R. Lee Ermey (Sr. Martin), Laura Elena Harring 
(Cathryn), Jackie Burroughs (Henrietta Stiles), Kim Mckamy (Ms. Leach), Gus Lynch 
(George Foxx).

 

Sinopsi: Als seus trenta anys, la vida s'ha convertit en una autèntica trampa per a Willard Stiles (Crispin 
Glover). Perseguit pel fantasma de son pare i lligat psicològicament a sa mare, amb qui conviu en la 
imponent mansió de la família, Willard només té un contacte superficial en la vida perquè és incapaç 
d'establir una connexió amb les persones que l'envolten. Només conserva, gràcies a son pare, el seu 
treball d'administratiu a l'empresa Martin-Stiles Manufacturing, condició que va posar-li abans d'associar-
se amb Frank Martin (R. Llig Ermey) i que diàriament li recorda a Willard aquella imposició. Però un dia 
Willard descobreix un vincle molt estrany: el que té amb les rates que viuen al soterrani de la casa. De 
sobte Willard s'adona que té amics: centenars d'ells. El Sr. Martin contracta a una atractiva treballadora 
temporal - Cathryn (Laura Elena Harring) - que suposadament ha de compensar la incompetència de 
Willard. Cathryn es mostra comprensiva amb Willard però ni tan sols ella pot competir amb la creixent 
importància de Sòcrates, Ben i la resta de la legió de rates que ocupen el soterrani de la casa dels Stiles. 
Willard és incapaç de matar-les perquè les considera fins i tot més vulnerables que ell mateix. Augmenta la 
pressió sobre Willard, s'esquerdaran els fonaments de la seva vida i quan una tragèdia destrossa el seu 
món els responsables han de respondre davant els aterridors i voraços amics de Willard. Darrera una 
aparent calma s'acosta una tempesta, una terrible tempesta que desencadenarà la foscor.
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El camino más corto 
(Zugvögel - ... einmal nach Inari)

Gènere: Comèdia
Director: Peter Lichtefeld
Protagonistes: Joachim Król (Hannes), Peter Lohmeyer (Der Kommissar), Outi Mäenpää 
(Sirpa), Nina Petri (Frau Kößner, Sekretärin), Kati Outinen (Inkeri, Baggerfahrerin).

Sinopsi: Hannes és un acovardit repartidor de cerveses que viu a Dortmund i la seva gran passió és 
aprendre's els horaris dels trens. Porta mesos preparant la seva participació a la nòrdica ciutat d'Inari per 
participar en el Primer Concurs Internacional per a experts en guies ferroviàries, però abans de partir ha 
de fer una visita al nou cap de zona. El nou cap intenta evitar que se'n vagi de vacances al·legant que 
l'acomiadarà i la resposta del bonàs d'en Hannes és contundent: un cop de puny a la cara. Hannes alterat 
per la discussió es deixa la bossa al despatx del cap i es dirigeix directament cap a l'estació de tren. El que 
no sap Hannes és que l'endemà apareix el cos del seu cap mort al despatx i immediatament van totes les 
sospites cap a ell i el comissari Stefan Fanck comencen a seguir-li el rastre. Mentrestant, Hannes fa 
amistat amb el supervisor del cotxe llit en què viatja.

El Gurú del Sexo 
(The guru)

Gènere: Comèdia
Director: Daisy von Scherler Mayer
Protagonistes: Heather Graham (Sharonna), Marisa Tomei (Lexi), Jimi Mistry (Ramu), 
Christine Baranski (Chantal), Michael Mckean (Dwain), Malachy Mccourt (Pare Flannagan), 
Rob Morrow (Josh), Sanjeev Bhaskar (Cuiner).

 

Sinopsi: Des de ben petit, Ramu Gupta (Jimi Mistry) desitjava algun dia fer realitat el seu somni, que no 
era un altre que convertir-se en una gran estrella, com les que veia a la sala de cinema que freqüentava 
quan era un petit. Però ha crescut i s'ha convertit en un professor de ball en la seva Índia natal. Per això 
quan un amic li assegura que els EE.UU. és la terra de les oportunitats, i que podrà tenir un bonic àtic a 
Nova York, un gran cotxe esportiu i les noies que vulgui, Ramu decideix deixar la seva insignificant vida, i 
fer realitat el somni americà. Però en arribar-hi, res no és com ho havia imaginat. Per això ha de treballar 
de cambrer en un restaurant hindú abans que sorgeixi la oportunitat que li donarà fama i fortuna. Després 
d'assistir a diversos càstings, per fi un dia rep la trucada que esperava. Però el seu entusiasme inicial es 
converteix en pànic escènic quan s'adona que en realitat és el protagonista d'una pel·lícula pornogràfica. I 
per molt que l'estimuli sexualment Sharonna (Heather Graham), la seva companya de repartiment, aviat 
es queda sense treball. Per això ha de continuar amb el seu treball de cambrer, i és una festa d'aniversari 
en honor a Lexi (Marisa Tomei), una noia de la bona societat obsessionada per les teràpies d'autoajuda i la 
filosofia New Age, on sorgeix l'oportunitat de fer-se famós. El gurú que va ser contractat està borratxo, i 
Ramu decideix substituir-lo. Aprofitant els consells de Sharonna, es converteix en el nou gurú del sexe. I 
amb això la fama i els diners que buscava. Però en la vida fa falta una miqueta més.

La leyenda del Pirata Barbanegra 
(Die Abrafaxe - Unter schwarzer Flagge)

Gènere: Animació infantil
Director: Gerhard Hahn

Sinopsi: Durant una visita al museu de la ciutat, tres nois, Alex, Max i Califes, descobreixen un antic bol 
d'or que, segons els diuen, forma part d'un misteriós i llegendari tresor asteca. Un curiós objecte que 
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ràpidament atreu la curiositat dels nens que, sense adonar-se'n, disparen un mecanisme secret . Així els 
transporta als cellers d'un vell Galió Espanyol del segle XVIII que navega per les aigües del carib. Des 
d'aquest moment, els tres amics, al costat de la bella pirata Anne Bonnie, hauran d'enfrontar-se a 
múltiples perills per salvaguardar la llibertat d'Illa Tortuga, el paradís dels pirates, amenaçat avui pel 
malvat pirata Barbanegra i un pedant almirall espanyol.

No sabe, no contesta

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Fernando Musa
Protagonistes: Mariano Martínez (Joaquín), Karina Dali (Laura), Daniel Hendler (David), 
Celina Zambón (Paulina), Enrique Liporace (El Pare), Facundo Espinosa (Marcos), 
Santiago Pedrero (Damián), Marcos Zucker (L'avi).

 

Sinopsi: Joaquín (Marià Martínez) comença la seva història portant a dos amics a l'estació d'autobusos de 
Buenos Aires. Són Marcos (Facundo Espinosa) i la seva núvia, que han trencat perquè ella està 
aparentment embarassada d'un altre. De tornada a la ciutat Joaquín li parla a Marcos del penediment 
tardà: "Sentiment que t'arribarà quan vulguis anar per ella". Més tard Marcos s'adona que és el pare del 
bebè en camí i s'endú el cotxe de Joaquín per anar a la recerca de la seva núvia. Joaquín, estudiant de 
cinema i inventor d'històries, està enamorat de Laura (Karina Dali), una estudiant de medicina que treballa 
en un quiosc. La seva intenció és invitar-la a sortir i fer l'amor amb ella, com plantejar-li? Mentrestant 
s'enfronta als problemes de casa seva: els embarguen les propietats a la família i s'ha de fer càrrec del 
piano de la seva germana Paulina (Celina Zambón). Si no fos perquè els seus amics David (Daniel Hendler) 
i Damián (Santiago Pedrer) són uns despistats tot hauria anat bé, però els han deixat també a l'atenció del 
feliç piano i sembla que l'han trencat... Joaquín es debat entre l'estrés que li produeix que Paulina 
s'assabenti d'allò que ha succeït, i la felicitat que sent al costat de Laura.

28 días después 
(28 days later)

Gènere: Terror, ciència ficció
Director: Danny Boyle
Protagonistes: Cillian Murphy (Jim), Naomie Harris (Selena), Brendan Gleeson (Frank), 
Megan Burns (Hannah), Christopher Eccleston (Maj. Henry West).

  

Sinopsi: Un grup d'activistes a favor dels drets dels animals, en l'intent d'alliberar uns primats d'un 
laboratori d'investigació, alliberen un virus devastador que contagia els humans per la sang. 28 dies 
després un jove desperta del coma en un hospital londinenc. Es sorpren pel fet que no troba cap personal 
de l'hospital, cap malalt... ningú. Als carrers segueix sense sentir ni veure cap persona, no funcionen les 
comunicacions, no hi ha canals de ràdio ni televisió operatius, què està passant? Quan Jim (Cillian Murphy) 
arriba a Trafalgar Square descobreix que s'ha convertit en un mural ple de dedicatòries desesperades. 
Revelador és el seu pas per una església, on descobreix un centenar de morts amuntegats d'entre els que 
surten alguns sers contagiats per la ràbia, éssers desesperats per atacar-lo, mossegar-lo, matar-lo. Mentre 
intenta esbrinar què ha passat, es troba amb dues persones més que no han estat contagiades. Selena 
(Naomie Harris) és una d'elles. Armades fins a les dents, intenten sobreviure i li expliquen a Jim el del 
virus dels primats, causant de tot aquest caos. Més tard formaran equip amb Frank (Brendan Gleeson) i 
Hannah (Megan Burns), un pare i la seva filla que també han sobreviscut. La seva lluita els porta fora de 
Londres, a un campament militar liderat pel major Henry West (Christopher Eccleston) on res no és el que 
sembla.
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Los reyes del crimen 
(3000 miles to Graceland)

Gènere: Thriller
Director: Demian Lichtenstein
Protagonistes: Kevin Costner (Thomas J. Murphy / Jonathan Liebling), Kurt Russell 
(Michael Zane), Courteney Cox (Cybil Waingrow), David Arquette (Gus), Christian Slater 
(Hanson), Howie Long (Jack), Jon Lovitz (Jay Peterson), Bokeem Woodbine (Franklin), 
Kevin Pollak (U.S. Marshal Damitry), Thomas Haden Church (U.S. Marshal Quigley).

   

Sinopsi: Michael Zane (Kurt Russell) és un exconvicte que acaba de sortir fa poc de la presó. I malgrat 
que li agradaria allunyar-se del món del crim, hi ha un cop que el podria retirar i poder així viure en un 
vaixell de la seva propietat. El seu antic company de cel·la, Thomas Murphy (Kevin Costner), li proposa un 
pla perfecte per fer-se amb més de 3 milions de dòlars. Aprofitant la celebració de la Setmana 
Internacional d'Elvis Presley a Las Vegas, tots dos i tres camarades més es disfressaran d'Elvis per tal de 
passar desapercebuts, entraran al casino Riviera amb les armes a punt dins de les fundes de les guitarres, 
i atracaran el lloc on guarden els diners. Després d'una pluja de trets i cadàvers, aconseguiran arribar a la 
terrassa i fugir en helicòpter. El que no sap Michael és que Murphy vol eliminar tota la banda per quedar-
se ell amb el botí de l'atracament. Per sort Michael aconsegueix ser més ràpid i astut, i aconsegueix 
escapar amb els diners, encara que haurà de viatjar amb Cybil (Courteney Cox), una atractiva estafadora 
amb un fill que també anhela fer-se amb els diners per tenir una vida millor. L'objectiu de Michael és 
arribar al lloc on poder rentar els diners marcats, i això que Cybil no li posarà les coses gens fàcils. Però 
ella no el màxim perill a què s'enfronta. Perquè Murphy camina darrera d'ell, i aconsegueix avançar-se a 
tots els seus moviments. I per a acabar-ho d'arrodonir, la policia també camina darrera els autors del 
robatori.

Simbad: La leyenda de los siete mares 
(Sinbad: Legend of the seven seas)

Gènere: Animació, aventures
Director: Tim Johnson, Patrick Gilmore

 

Sinopsi: Simbad és un lladre simpàtic i espavilat que viu solcant els set mars. La seva nova aventura és 
robar el Llibre de la Pau, un gran cop que li permetria retirar-se i anar a descansar al costat de la seva 
tripulació a les illes Fiji. Però quan intenta robar el llibre, que custodia el seu gran amic Proteus, se li 
apareix l'Eris, deessa del caos, per proposar-li que li doni el llibre a canvi de la seva llibertat. Tot es 
complica més quan apareix en escena la bella Marina, promesa de Proteus i de la que Simbad està 
enamorat. Malgrat les intencions de Simbad d'abandonar la idea de robar el Llibre de la Pau, és acusat de 
totes maneres de la seva desaparició, i ha de trobar-lo abans que mori el seu amic Proteus i tots els 
habitants del regne visquin en una contínua ombra i amenaça. Simbad està convençut que Eris és la 
causant de tot aquest joc malvat pel que es dirigeix a la fi del món en la seva recerca. No compta Simbad 
d'haver de suportar un polissó al seu vaixell, la guapa Marina, que s'ha embarcat per assegurar-se que 
l'espavilat aventurer compleixi la seva missió.

Al final de la escapada 
(À Bout de Souffle)

Gènere: Drama
Director: Jean-Luc Godard
Protagonistes: Jean-Paul Belmondo (Michel Poiccard/Laszlo Kovacs), Jean Seberg 
(Patricia Franchini), Daniel Boulanger (Inspector Policia), Jean-Pierre Melville 
(Parvulesco), Henri-Jacques Huet (Antonio Berrutti), Jean-Luc Godard (Informador), Van 
Doude (Periodista).
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Sinopsi: Michel Poiccard roba un automòbil de Marsella. De camí cap a París mata el motorista que el 
persegueix. Buscat per la policia, troba refugi a casa de Patricia, una jove americana de qui està enamorat. 
En ser interrogada per l'Inspector Vital, Patricia es veu induïda a denunciar-lo per conservar el seu 
passaport. Quan ella el prevé, ja és massa tard. Michel és abatut al carrer pels trets de la policia.

Jackass: La película 
(Jackass: The movie)

Gènere: Comèdia
Director: Jeff Tremaine
Protagonistes: Johnny Knoxville, Bam Margera, Ryan Dunn, Chris Pontius, Steve-O, 
Dave England, Jason "Wee Man" Acuña, Preston Lacy, Ehren Mcghehey.

 

Sinopsi: Johnny Knoxville i la resta d'integrants del programa "Jackass" donen el salt al cine amb aquesta 
pel·lícula en què porten al límit les seves acrobàcies i bogeries. Seguint el format de la sèrie televisiva, el 
llargmetratge s'estructura en episodis autònoms situats a l'atzar l'un darrere l'altre. Així que, la clau de la 
pel·lícula és no esperar cap tipus de fil conductor cap d'argument. Simplement es van succeint situacions 
absurdes fins a tal punt, que veiem els seus protagonistes despullar-se en una botiga d'electrodomèstics, 
llançar-se en un carro de la compra pendent abaix o, per exemple, saltar des d'un arbre amb un corretjam 
lligat als calçotets. Ryan Dunn, un dels "jackasses", defineix la cinta com "una pel·lícula autèntica, sense 
refinar, que farà que l'espectador s'oblidi de tot durant un temps".

Las maletas de Tulse Luper: La Historia de Moab 
(Tulse Luper Suitcases: The Moab Story)

Gènere: Drama
Director: Peter Greenaway
Protagonistes: Jj Feild (Tulse Luper / Floris Creps), Raymond J. Barry (Stephen Figura), 
Valentina Cervi (Cissie Colpit), Carolina Dhavernas (Passion Hockmeister), Jordi Mollà (Jan 
Palmerion), Deborah Harry (Fastidieux), Steven Mackintosh (Gunther Zeloty).

Sinopsi: La pel·lícula cobreix uns 60 anys d'història recent, des de 1928 quan es va descobrir l'urani, a la 
caiguda del Mur de Berlín i el final de la Guerra Freda el 1989. Tulse Luper, escriptor i artista, està atrapat 
en una vida de presons. Hi ha un total de 16 presons en la història començant en el sud de Gal·les, quan 
Luper té 10 anys. 12 anys més tard, el 1938 a Moab, Utah, Luper és arrestat pel seu contacte amb una 
família germanicoamericana que està a punt de viatjar a Europa per fer negocis bruts a la II Guerra 
Mundial. Quatre membres d'aquesta família, tremendament fascinats amb Luper, actuaran com els seus 
carcellers al voltant d'Europa durant els propers 10 anys. Durant la Guerra Freda és empresonat a Moscou 
i Sibèria, abans d'aparèixer a Hong Kong i Kyoto. En els anys 80 Luper va ser vist aparentment a Beijing i 
a Xangai. Va ser vist per última vegada al desert de Manxúria. Luper aprèn a utilitzar el seu temps a la 
presó, escrivint a les parets de la presó, inventant projectes en literatura, teatre, cinema i pintura, i 
maquinant amb els seus carcellers tot tipus de trames, projectes i aventures. Sembla que els carcellers 
eren al seu torn presoners dels seus presoners. Aquesta connexió entre carceller i presoner permet tot el 
projecte. Segons creix la reputació de Luper com a artista, el seu personatge passa a ser més de ficció. En 
diverses ciutats europees es realitzen conferències i exposicions sobre ell. Els objectes centrals de moltes 
de les exposicions i conferències són peces d'una col·lecció de 92 maletes, 92 és el número atòmic de 
l'urani, amb les que Luper hi ha estat suposadament associat en els seus viatges, presons i aventures. A 
través dels anys, les maletes surten a la llum al voltant del món. En l'última nit de la definitiva Exposició i 
Conferència sobre Tulse Luper a Nova York, la més esperada maleta de Luper, la maleta 92, és oberta.
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Lizzie Superstar 
(The Lizzie McGuire Movie)

Gènere: Comèdia
Director: Jim Fall
Protagonistes: Hilary Duff (Lizzie / Isabella), Adam Lamberg (David "Gordo" Gordon), 
Robert Carradine (Sam Mcguire), Hallie Todd (Jo), Jake Thomas (Matt), Yani Gellman 
(Paolo), Alex Borstein (Srta. Ungermeyer), Clayton Snyder (Ethan), Ashlie Brillault (Kate), 
Brendan Kelly (Sergei), Carly Schroeder (Melina).

 

Sinopsi: Lizzie McGuire (Hilary Duff) és una noia normal de 15 anys d'edat. I té les mateixes inquietuds 
que les joves de la seva edat. Encara que la veritat és que a vegades aquesta adolescent desmanegada és 
una mica desastre. I ara està disposada a viure una nova aventura, ja que al costat dels seus amics 
Gordo, Kate i Ethan, està preparant les maletes per tal de dur a terme un viatge escolar a Itàlia. Per a ells 
suposa el viatge més llarg que han fet mai, i tenen moltes ganes de passar-s'ho bé. Una vegada han 
arribat al país de destí, Lizzie és confosa amb Isabella, una jove estrella del pop que forma part d'un 
popular duo, i així és com coneix Paolo, un atractiu cantant que va estar anteriorment enamorat d'Isabella. 
Així és com Lizzie comença a enamorar-se. Però quan la seva família, és a dir, els seus pares i el pesat del 
seu germà, s'assabenten d'això, decideixen traslladar-se immediatament a Itàlia. I quan arriben no troben 
l'adolescent desmanegada que van deixar anar, sinó una bella estrella del pop. Amb el que Lizzie no 
comptava és que Gordo comença a entendre els seus veritables sentiments cap a ella. L'embolic està 
muntat.

El beso del oso 
(Bear's Kiss)

Gènere: Drama
Director: Serguéi Bodrov
Protagonistes: Rebecka Liljeberg (Lola), Joachim Król (Groppo), Serguéi Bodrov Jr. 
(Misha), Keith Allen (Lou), Maurizio Donadoni (Marco), Anne-Marie Pisani (Margarita), 
Marcela Musso (Anna), Ariadna Gil (Carmen), Silvio Orlando (Alberto).

Sinopsi: Lola, de 14 anys, viu i treballa al costat de sa mare, Carmen, en un circ italià itinerant que viatja 
per Europa. El seu món és el circ i fora d'ell se sent una estranya. Tampoc els altres nens no l'entenen per 
això prefereix estar sola. El seu millor amic és Misha, un ós que el seu padrastre li va regalar. Una nit 
Carme li confessa que no és la seva veritable mare i s'acomiada d'ella. Lola cada vegada se sent més sola i 
perduda fins que una nit descobreix que a la gàbia no jau el seu fidel company Misha, sinó un jove nu que 
afirma ser Misha.

El regalo de Silvia

Gènere: Drama
Director: Dionisio Pérez Galindo
Protagonistes: Bárbara Goenaga (Silvia), Luis Tosar (Carlos), Víctor Clavijo (Mateo), 
Adriana Domínguez (Inés), María Bouzas (Conchi), Pablo Galán (Rubén), Katyna 
Huberman (Macarena), Gines García Millán (Román), Miguel de Lira (Iñaki), Víctor 
Mosqueira (Juan), Nerea Piñeiro (Rebeca), Iria Pereira (Laura).

Sinopsi: Silvia és una adolescent que ha pres la decisió més important de la seva curta existència, 
treure's la vida per donar els seus òrgans. Abans de fer-ho, deixa clar el seu desig en el vídeo diari en què 
ha gravat les seves confessions més íntimes durant l'últim any. D'aquesta manera, tres persones anònimes 
reben els òrgans de Sílvia. Carlos, un home de mitjana edat amb un incert futur laboral i una família al seu 
càrrec, és receptor del cor. A Inés, una jove cega de naixement, li transplanten els seves còrnies. I Mateo, 
un altre jove que viu al límit de la ciutat, i també de la llei, rep el fetge de Silvia. Per a tots ells, la fi de la 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (84 de 162)14/06/2005 15:13:06

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/disney/thelizziemcguiremovie/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.lizziemcguire.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/disney/thelizziemcguiremovie/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://us.imdb.com/Title?0283915
http://us.imdb.com/Title?0374164


Tinet - Tarragona InterNET

vida de Silvia suposa el nou començament de la seva. I tots ells, prendran les petites i grans decisions que 
marcaran el seu futur. Però, què li va portar a Silvia a prendre aquesta decisió? Per què aquesta era la 
solució que tant anhelava, l'explicació a la seva existència, el seu alliberament? Mirant el seu vídeo-diari, al 
mateix temps que veiem la vida quotidiana de les vides d'Inés, Mateo i Carlos després del 
transplantament, anem trobant les respostes. Respostes que s'obren camí a través d'una segona 
oportunitat.

Els personatges: Adriana Domínguez és Inés, una jove cega de naixement que recupera la visió després 
d'un transplantament de còrnies, tot un repte d'interpretació sensorial per a una actriu. Bárbara Goenaga 
és Silvia, una adolescent depressiva que narra les seves intimitats a una vídeo càmera. Luis Tosar és 
Carlos, un home de mitjana edat que reprèn la seva vida després de ser-li implantat un nou cor. Víctor 
Clavijo interpreta Mateo, un personatge de fort caràcter, i que desprèn una imatge plena de força.

Nada +

Gènere: Comèdia
Director: Juan Carlos Cremata
Protagonistes: Thais Valdés (Carla Pérez), Nacho Lugo (César), Daisy Granados 
(Cunda), Paula Alí (Cuca), Verónica López (Concha), Luis Manuel Iglesias (Prof. Calzado), 
Raúl Eguren (empleat), Edith Massola (secretària), Octavio 'churrisco' Rodriguez 
(ddministrador), Raúl Pomares (carter).

Sinopsi: Carla és una noia amb una vida avorrida que treballa a l'Administració Postal Cubana. Un matí 
qualsevol un accident amb el cafè fa que descobreixi que una oficina de correus és una mica més que un 
simple despatx d'intercanvi epistolar. És també el lloc on conflueixen moltes d'emocions. Però sovint i 
malgrat la seva sinceritat, aquestes cartes estan feixugament escrites. Carla pensa llavors que una paraula 
canviada aquí o allà, pot fer més feliços els seus destinataris. Amb veritable talent, comença a modificar el 
contingut d'alguna d'aquestes cartes. Al principi, és només un joc que l'ajuda a portar la seva insignificant 
existència. Però de seguida es troba profundament implicada a canviar i millorar les vida dels seus 
conciutadans. Mentrestant, ella mateixa s'enamora d'un jove carter i un somni impossible es fa realitat: a 
la gran loteria de l'emigració anual, Carla guanya el visat necessari per marxar cap als Estats Units. Ara ha 
d'enfrontar-se a una difícil elecció. Quedar-se a Cuba i seguir amb la seva feina o deixar l'illa per sempre 
cap a un futur més prometedor.

Los Ángeles de Charlie. Al límite 
(Charlie's Angels: Full Throttle)

Gènere: Comèdia, acció
Director: McG
Protagonistes: Cameron Díaz (Natalie Cook), Drew Barrymore (Dylan Sanders), Lucy Liu 
(Alex Munday), Demi Moore (Madison Lee), Bernie Mac (Jimmy Bosley), Crispin Glover (El 
Flaco), Justin Theroux (Seamus Grady), Robert Patrick (Ray Carter), Luke Wilson (Pete 
Komisky).

  

Sinopsi: Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) i Alex (Lucy Liu) són "Los Ángeles de Charlie". 
Mentre Nat es trasllada a viure amb el seu nuvi, Alex es pren un respir amb el seu i Dylan es planteja qui 
de les xiques deixarà primer el grup. Però cap de les tres detectius no volen abandonar per ara; allò 
primordial és continuar servint el seu cap, el desconegut Charlie en el seu interès per fer del món un lloc 
millor, almenys sense delinqüents. Per això també compten amb l'ajuda de Jimmy Bosley (Bernie Mac), a 
qui les noies anomenen afectuosament "Bossy", encarregat de posar els tres àngels en contacte amb 
Charlie. El cas que es porten actualment entre mans és el robatori de dos anells que contenen dades del 
FBI sobre el sistema de protecció de testimonis. El que descobriran Natalie, Dylan i Alex és que hi ha molta 
gent més implicada del que pogués semblar en un principi, i Dylan en concret descobrirà que el robatori té 
molt a veure amb el seu passat. Totes les pistes les portaran a una antiga "àngel", Madison Lee (Deni 
Moore), una exagent que va fer història treballant per a Charlie i que ara s'enfronta al seu antic bàndol.
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Se montó la gorda
(Bringing down the house)

Gènere: Comèdia
Director: Adam Shankman
Protagonistes: Steve Martin (Peter Sanderson), Queen Latifah (Charlene Morton), 
Eugene Levy (Howie Rottman), Jean Smart (Kate Sanderson), Michael Rosenbaum (Todd 
Gendler), Betty White (Sra. Kline), Joan Plowright (Sra. Arness), Kimberly J. Brown 
(Sarah Sanderson), Angus T. Jones (Georgey Sanderson).

 

Sinopsi: Peter Sanderson (Steve Martin) és un advocat divorciat, devot i deprimit que continua enamorat 
de la seva exdona i que no acaba d'entendre per què ella el va abandonar. No obstant això, Peter intenta 
continuar endavant i lliga amb una intel·ligent i explosiva advocada a qui ha conegut en un xat d'Internet. 
Però quan decideixen veure's les cares a casa de Peter, descobreix que la noia és prou vulgar, no pertany 
a l'elitista Lliga Ivy i ni tan sols és advocada. En realitat es tracta de Charlene (Queen Latifah), una jove 
que s'ha escapat de la presó i vol que Peter l'ajudi a demostrar la seva innocència. Però Peter no vol 
barrejar-se amb ella, la qual cosa fa que la provocativa Enraone posi de cap per avall l'ordenada vida de 
Peter, posant en perill els esforços de Peter per recuperar la seva dona i aconseguir un client de mil milions 
de dòlars (Joan Plowright). Al final, sembla que la nostra inversemblant parella superarà totes les 
dificultats si és que aconseguixen no destrossar la casa.

May

Gènere: Terror, thriller
Director: Lucky Mckee
Protagonistes: Ángela Bettis (May Canady), Jeremy Sisto (Adam Stubbs), James Duval 
(Blank), Anna Faris (Polly), Nichole Hiltz (Ambrosia), Kevin Gage (Papa), Merle Kennedy 
(Mama), Chandler Hecht (Jove May), Norwood Cheek (l'home del banc), Roxanne Day 
(Buckle).

 

Sinopsi: May (Angela Bettis) és una jove que sempre ha anat per lliure. És molt introvertida, i des de 
l'època del col·legi va ser sempre l'objectiu de les burles i bromes dels seus companys de col·legi. Peculiar 
on qui més, viu sola, treballa com a ajudant un veterinari en una clínica d'animals, es fa la seva pròpia 
roba, i somia i desitja trobar aquella persona de qui enamorar-se perdudament. Però fins ara no ha tingut 
massa sort amb les persones reals: l'única amiga que té des que era petita és una nina de drap que li va 
regalar sa mare. May la guarda dins d'una urna de vidre perquè no es deteriori, i li serveix com a vàlvula 
de d'escapament per a les seves constants depressions i alts i baixos emocionals. Un bon dia descobreix 
Adam (Jeremy Sisto), un jove mecànic que treballa prop de la clínica i que estudia cine ja que pretén ser 
director. Però el que podria ser un romanç es trenca quan ell descobreix que May és una persona una mica 
"estranya", i comença a fugir d'ella. Després comença a entaular amistat amb Polly (Anna Faris), la jove 
recepcionista de la clínica que resulta ser lesbiana, però Polly no en té prou amb May, i comença a lligar 
amb altres noies. I més tard, per tal de sentir-se més realitzada, comença a ajudar en una associació de 
nens cecs. Però el dia que porta la nina al centre, els nens la destrossen. May ja no pot més: ha arribat el 
moment de "construir" el seu nou amic.

Besen a quien quieran
(Embrassez qui vous voudrez)

Gènere: Comèdia
Director: Michel Blanc
Protagonistes: Charlotte Rampling (Elizabeth), Jacques Dutronc (Bertrand), Lou Doillon 
(Emilie), Sami Bouajila (Kevin), Karin Viard (Véro), Vincent Elbaz (Maxime), Denis 
Podalydès (Jérôme), Clotilde Courau (Julie), Michel Blanc (Jean-Pierre), Carole Bouquet 
(Lulu), Gaspard Ulliel (Loïc), Mélanie Laurent (Carole), Mickaël Dolmen (Rena-Nanou).
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Sinopsi: Un grup d'amics decideix anar-se'n de vacances junts. Elizabeth, una glamurosa mestressa de 
casa, que és la que mana, s'ofereix a compartir habitació amb la seva amiga soltera Julie i el seu bebè. 
Horroritzat per l'oportunitat, el seu marit decideix quedar-se a la ciutat, on passarà una setmana amb la 
seva amant. Una altra parella, Vero i Jerôme, s'uneixen a la "diversió" junt amb el seu fill Loic, encara que 
no es queden en el mateix hotel ja que no s'ho poden permetre. Molt aviat, Vero s'ofereix per a cuidar la 
filla de Julie, negociant amb ella per Loic, desesperat per perdre la seva virginitat, i que finalment acaba 
fent-ho amb Elizabeth, mentre que Julie té un ardent romanç amb Máxime, un seductor que és al mateix 
hotel. Mentrestant, Lulu i Jean-Pierre, també hostes de l'hotel, tenen problemes a causa de l'obsessiva 
gelosia de Jean-Pierre. Entre identitats confuses, intents de suïcidi, romanços apassionats, mocosos 
cridaners i testosterones deambulant, la situació aviat aconsegueix proporcions èpiques, interrompudes 
per canvis molt femenins i observacions sobre els homes i les relacions.

El raid 
(Le raid)

Gènere: Comèdia, acció, aventures
Director: Djamel Bensalah
Protagonistes: Hélène de Fougerolles (Léonore de Segonzac), Roschdy Zem (Sami), 
Josiane Balasko (Madame Jo), Atmen Kelif (Yaya), Lorànt Deutsch (Tacchini), Julien 
Courbey (Kader), Gérard Jugnot (Carlito), Didier Flamand (Lino), Yves Rénier (Colonel 
Onu), Maurice Barthelemy (Momo).

Sinopsi: Quatre criminals de poca importància es fan passar per esportistes d'alt nivell, apuntant-se a un 
Raid que se celebra a la Patagònia. El seu veritable objectiu és assassinar -per quatre milions de dòlars- la 
capitana del seu equip: Leonore de Segonzac, una jove i rica hereva. La missió sembla fàcil, però en una 
competició d'esports d'aventura, qualsevol pot patir "un inesperat accident". No obstant això, la 
incompetència d'aquests quatre delinqüents sembla no tenir límits.

Els personatges: Hélène de Fougerolles és Léonore, una atractiva i rica hereva la passió de la qual per 
l'aventura porta a convertir-se en guia de grups d'esport d'alt nivell. Malgrat que sobre ella planeja l'ombra 
de la "maledicció" (tota la família ha mort en estranyes circumstàncies), el seu caràcter fort i decidit la fan 
continuar endavant a tota costa, ho aconseguirà?. Roschdy Zem és Sami, el més madur dels quatre 
"suposats" sicaris contractats per eliminar Léonore, encara que al seu torn també el més innocent. Malgrat 
ser autoproclamat com a cap del grup, no és massa respectat pels seus companys com tal. És el menys 
vendible de tots, encara que això no vol dir pas que no estimi els diners. Ho passarà molt mal pretenent 
ser un gran esportista: un dels seus grans problemes és el vertigen. Julien Courbey és Kader, un altre dels 
"presumptes" assassins a sou, és un fan de Barry White, incapaç de desprendre's dels discs de vinil del seu 
ídol, fins i tot quan els participants només han de conservar aquells útils realment necessaris per a la 
supervivència. Es tracta també d'un personatge extremista, almenys respecte les dones. Loran Deutsch és 
Tacchini, el més perillós dels quatre, potser l'únic capaç de complir l'encàrrec de matar Léonore. Ell 
realment fa justícia a la dita "petit però perdonavides", en la seva escassa alçada es concentra la més 
elevada dosi de maldat possible per centímetre d'estatura. Atmen Kelif és Yaya, el cinquè en discòrdia. 
Considerat per la resta com el ximple del grup, està disposat a assassinar, encara que sigui gratis, per tal 
d'esborrar aquella imatge que tenen d'ell i guanyar prestigi enfront dels seus companys. Tampoc no l'ajuda 
molt el seu petit problema de control d'esfínters, fet que causa encara més traves a l'hora d'aconseguir el 
seu propòsit: matar Léonore. Josiane Balasko és Madame Jo, una veritable assassina a sou, una experta 
en l'art de matar, una dona aparentment freda i calculadora, dolguda perquè li han arrabassat la seva 
missió: assassinar Léodore de Segonzac. Ella, junt amb la seva banda, era la mercenària oficial 
contractada per realitzar el treball brut, abans que el patètic quartet se li avancés. Ara el seu treball 
consisteix a caçar el gat. Gérard Jugnot és Carlito, un mafiós venjatiu i colèric és, sense saber-ho, el 
causant de tot el desori, en enviar els seus suposats homes de confiança a seguir la seva núvia de prop. El 
que ell desconeix és que, lluny de seguir les seves ordres, aquests quatre delinqüents són a la Patagònia 
realitzant un Raid.
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Últimas Vacaciones
(Il vostro regalo di Natale)

Gènere: Comèdia
Director: Neri Parenti
Protagonistes: Massimo Boldi (Enrico Carli), Christian De Sica (Fabio Trivellone), Paula 
Vázquez (Selvagia), Enzo Salvi (Cesare Mandrione), Emanuela Follliero (Serena), Biagio 
Izzo (Recepcionista), Bruno Arena (Bruno), Max Cavallari (Max), Sara Calogero (Martina), 
Marco Iannone (Matteo).

Sinopsi: El comandant Fabio Trivellone (Christian De Sica) passarà unes vacances de Nadal 
insospitadament mogudes. En principi la seva idea inicial és passar uns dies a Amsterdam amb la seva 
dona Serena i el seu fill Bruno. Però hi ha un imprevist, la seva altra dona, Selvaggia (Paula Vázquez) 
apareix per sorpresa amb la seva filla Martina, també per passar amb ell aquestes dates tan assenyalades. 
I és que el comandant és bígam, però fins ara no l'havia vist en una situació igual. Intentant que cap de 
les seves esposes coincideixin, Fabio es veurà abocat a milers d'aventures impossibles dins i fora de 
l'hotel. I casualment es trobarà sempre amb un estrany inquilí, el senyor Enrico Carli (Massimo Boldi). 
Carli està passant uns dies amb el seu gendre a Amsterdam perquè la seva filla té varicel·la i s'ha quedat a 
Itàlia. El que vol Enrico Carli és agafar el seu gendre en alguna aventura indecent perquè no arribi a casar-
se amb la seva filla. I, igual que Fabio, anirà vivint una aventura i uns ensopecs darrera l'altre. Per acabar-
ho d'arrodonir a l'hotel ronden dos empleats d'una funerària a la recerca de les cendres d'un milionari, 
perdut en algun dels gerros del luxós lloc.

El Gurú del Sexo 
(The guru)

Gènere: Comèdia
Director: Daisy von Scherler Mayer
Protagonistes: Heather Graham (Sharonna), Marisa Tomei (Lexi), Jimi Mistry (Ramu), 
Christine Baranski (Chantal), Michael Mckean (Dwain), Malachy Mccourt (Pare Flannagan), 
Rob Morrow (Josh), Sanjeev Bhaskar (Cuiner).

 

Sinopsi: Des de ben petit, Ramu Gupta (Jimi Mistry) desitjava algun dia fer realitat el seu somni, que no 
era un altre que convertir-se en una gran estrella, com les que veia a la sala de cinema que freqüentava 
quan era un petit. Però ha crescut i s'ha convertit en un professor de ball en la seva Índia natal. Per això 
quan un amic li assegura que els EE.UU. és la terra de les oportunitats, i que podrà tenir un bonic àtic a 
Nova York, un gran cotxe esportiu i les noies que vulgui, Ramu decideix deixar la seva insignificant vida, i 
fer realitat el somni americà. Però en arribar-hi, res no és com ho havia imaginat. Per això ha de treballar 
de cambrer en un restaurant hindú abans que sorgeixi la oportunitat que li donarà fama i fortuna. Després 
d'assistir a diversos càstings, per fi un dia rep la trucada que esperava. Però el seu entusiasme inicial es 
converteix en pànic escènic quan s'adona que en realitat és el protagonista d'una pel·lícula pornogràfica. I 
per molt que l'estimuli sexualment Sharonna (Heather Graham), la seva companya de repartiment, aviat 
es queda sense treball. Per això ha de continuar amb el seu treball de cambrer, i és una festa d'aniversari 
en honor a Lexi (Marisa Tomei), una noia de la bona societat obsessionada per les teràpies d'autoajuda i la 
filosofia New Age, on sorgeix l'oportunitat de fer-se famós. El gurú que va ser contractat està borratxo, i 
Ramu decideix substituir-lo. Aprofitant els consells de Sharonna, es converteix en el nou gurú del sexe. I 
amb això la fama i els diners que buscava. Però en la vida fa falta una miqueta més.

La leyenda del Pirata Barbanegra 
(Die Abrafaxe - Unter schwarzer Flagge)

Gènere: Animació infantil
Director: Gerhard Hahn
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Sinopsi: Durant una visita al museu de la ciutat, tres nois, Alex, Max i Califes, descobreixen un antic bol 
d'or que, segons els diuen, forma part d'un misteriós i llegendari tresor asteca. Un curiós objecte que 
ràpidament atreu la curiositat dels nens que, sense adonar-se'n, disparen un mecanisme secret . Així els 
transporta als cellers d'un vell Galió Espanyol del segle XVIII que navega per les aigües del carib. Des 
d'aquest moment, els tres amics, al costat de la bella pirata Anne Bonnie, hauran d'enfrontar-se a 
múltiples perills per salvaguardar la llibertat d'Illa Tortuga, el paradís dels pirates, amenaçat avui pel 
malvat pirata Barbanegra i un pedant almirall espanyol.

No sabe, no contesta

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Fernando Musa
Protagonistes: Mariano Martínez (Joaquín), Karina Dali (Laura), Daniel Hendler (David), 
Celina Zambón (Paulina), Enrique Liporace (El Pare), Facundo Espinosa (Marcos), 
Santiago Pedrero (Damián), Marcos Zucker (L'avi).

 

Sinopsi: Joaquín (Marià Martínez) comença la seva història portant a dos amics a l'estació d'autobusos de 
Buenos Aires. Són Marcos (Facundo Espinosa) i la seva núvia, que han trencat perquè ella està 
aparentment embarassada d'un altre. De tornada a la ciutat Joaquín li parla a Marcos del penediment 
tardà: "Sentiment que t'arribarà quan vulguis anar per ella". Més tard Marcos s'adona que és el pare del 
bebè en camí i s'endú el cotxe de Joaquín per anar a la recerca de la seva núvia. Joaquín, estudiant de 
cinema i inventor d'històries, està enamorat de Laura (Karina Dali), una estudiant de medicina que treballa 
en un quiosc. La seva intenció és invitar-la a sortir i fer l'amor amb ella, com plantejar-li? Mentrestant 
s'enfronta als problemes de casa seva: els embarguen les propietats a la família i s'ha de fer càrrec del 
piano de la seva germana Paulina (Celina Zambón). Si no fos perquè els seus amics David (Daniel Hendler) 
i Damián (Santiago Pedrer) són uns despistats tot hauria anat bé, però els han deixat també a l'atenció del 
feliç piano i sembla que l'han trencat... Joaquín es debat entre l'estrés que li produeix que Paulina 
s'assabenti d'allò que ha succeït, i la felicitat que sent al costat de Laura.

28 días después 
(28 days later)

Gènere: Terror, ciència ficció
Director: Danny Boyle
Protagonistes: Cillian Murphy (Jim), Naomie Harris (Selena), Brendan Gleeson (Frank), 
Megan Burns (Hannah), Christopher Eccleston (Maj. Henry West).

  

Sinopsi: Un grup d'activistes a favor dels drets dels animals, en l'intent d'alliberar uns primats d'un 
laboratori d'investigació, alliberen un virus devastador que contagia els humans per la sang. 28 dies 
després un jove desperta del coma en un hospital londinenc. Es sorpren pel fet que no troba cap personal 
de l'hospital, cap malalt... ningú. Als carrers segueix sense sentir ni veure cap persona, no funcionen les 
comunicacions, no hi ha canals de ràdio ni televisió operatius, què està passant? Quan Jim (Cillian Murphy) 
arriba a Trafalgar Square descobreix que s'ha convertit en un mural ple de dedicatòries desesperades. 
Revelador és el seu pas per una església, on descobreix un centenar de morts amuntegats d'entre els que 
surten alguns sers contagiats per la ràbia, éssers desesperats per atacar-lo, mossegar-lo, matar-lo. Mentre 
intenta esbrinar què ha passat, es troba amb dues persones més que no han estat contagiades. Selena 
(Naomie Harris) és una d'elles. Armades fins a les dents, intenten sobreviure i li expliquen a Jim el del 
virus dels primats, causant de tot aquest caos. Més tard formaran equip amb Frank (Brendan Gleeson) i 
Hannah (Megan Burns), un pare i la seva filla que també han sobreviscut. La seva lluita els porta fora de 
Londres, a un campament militar liderat pel major Henry West (Christopher Eccleston) on res no és el que 
sembla.
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Los reyes del crimen 
(3000 miles to Graceland)

Gènere: Thriller
Director: Demian Lichtenstein
Protagonistes: Kevin Costner (Thomas J. Murphy / Jonathan Liebling), Kurt Russell 
(Michael Zane), Courteney Cox (Cybil Waingrow), David Arquette (Gus), Christian Slater 
(Hanson), Howie Long (Jack), Jon Lovitz (Jay Peterson), Bokeem Woodbine (Franklin), 
Kevin Pollak (U.S. Marshal Damitry), Thomas Haden Church (U.S. Marshal Quigley).

   

Sinopsi: Michael Zane (Kurt Russell) és un exconvicte que acaba de sortir fa poc de la presó. I malgrat 
que li agradaria allunyar-se del món del crim, hi ha un cop que el podria retirar i poder així viure en un 
vaixell de la seva propietat. El seu antic company de cel·la, Thomas Murphy (Kevin Costner), li proposa un 
pla perfecte per fer-se amb més de 3 milions de dòlars. Aprofitant la celebració de la Setmana 
Internacional d'Elvis Presley a Las Vegas, tots dos i tres camarades més es disfressaran d'Elvis per tal de 
passar desapercebuts, entraran al casino Riviera amb les armes a punt dins de les fundes de les guitarres, 
i atracaran el lloc on guarden els diners. Després d'una pluja de trets i cadàvers, aconseguiran arribar a la 
terrassa i fugir en helicòpter. El que no sap Michael és que Murphy vol eliminar tota la banda per quedar-
se ell amb el botí de l'atracament. Per sort Michael aconsegueix ser més ràpid i astut, i aconsegueix 
escapar amb els diners, encara que haurà de viatjar amb Cybil (Courteney Cox), una atractiva estafadora 
amb un fill que també anhela fer-se amb els diners per tenir una vida millor. L'objectiu de Michael és 
arribar al lloc on poder rentar els diners marcats, i això que Cybil no li posarà les coses gens fàcils. Però 
ella no el màxim perill a què s'enfronta. Perquè Murphy camina darrera d'ell, i aconsegueix avançar-se a 
tots els seus moviments. I per a acabar-ho d'arrodonir, la policia també camina darrera els autors del 
robatori.

Simbad: La leyenda de los siete mares 
(Sinbad: Legend of the seven seas)

Gènere: Animació, aventures
Director: Tim Johnson, Patrick Gilmore

 

Sinopsi: Simbad és un lladre simpàtic i espavilat que viu solcant els set mars. La seva nova aventura és 
robar el Llibre de la Pau, un gran cop que li permetria retirar-se i anar a descansar al costat de la seva 
tripulació a les illes Fiji. Però quan intenta robar el llibre, que custodia el seu gran amic Proteus, se li 
apareix l'Eris, deessa del caos, per proposar-li que li doni el llibre a canvi de la seva llibertat. Tot es 
complica més quan apareix en escena la bella Marina, promesa de Proteus i de la que Simbad està 
enamorat. Malgrat les intencions de Simbad d'abandonar la idea de robar el Llibre de la Pau, és acusat de 
totes maneres de la seva desaparició, i ha de trobar-lo abans que mori el seu amic Proteus i tots els 
habitants del regne visquin en una contínua ombra i amenaça. Simbad està convençut que Eris és la 
causant de tot aquest joc malvat pel que es dirigeix a la fi del món en la seva recerca. No compta Simbad 
d'haver de suportar un polissó al seu vaixell, la guapa Marina, que s'ha embarcat per assegurar-se que 
l'espavilat aventurer compleixi la seva missió.

Al final de la escapada 
(À Bout de Souffle)

Gènere: Drama
Director: Jean-Luc Godard
Protagonistes: Jean-Paul Belmondo (Michel Poiccard/Laszlo Kovacs), Jean Seberg 
(Patricia Franchini), Daniel Boulanger (Inspector Policia), Jean-Pierre Melville 
(Parvulesco), Henri-Jacques Huet (Antonio Berrutti), Jean-Luc Godard (Informador), Van 
Doude (Periodista).
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Sinopsi: Michel Poiccard roba un automòbil de Marsella. De camí cap a París mata el motorista que el 
persegueix. Buscat per la policia, troba refugi a casa de Patricia, una jove americana de qui està enamorat. 
En ser interrogada per l'Inspector Vital, Patricia es veu induïda a denunciar-lo per conservar el seu 
passaport. Quan ella el prevé, ja és massa tard. Michel és abatut al carrer pels trets de la policia.

Jackass: La película 
(Jackass: The movie)

Gènere: Comèdia
Director: Jeff Tremaine
Protagonistes: Johnny Knoxville, Bam Margera, Ryan Dunn, Chris Pontius, Steve-O, 
Dave England, Jason "Wee Man" Acuña, Preston Lacy, Ehren Mcghehey.

 

Sinopsi: Johnny Knoxville i la resta d'integrants del programa "Jackass" donen el salt al cine amb aquesta 
pel·lícula en què porten al límit les seves acrobàcies i bogeries. Seguint el format de la sèrie televisiva, el 
llargmetratge s'estructura en episodis autònoms situats a l'atzar l'un darrere l'altre. Així que, la clau de la 
pel·lícula és no esperar cap tipus de fil conductor cap d'argument. Simplement es van succeint situacions 
absurdes fins a tal punt, que veiem els seus protagonistes despullar-se en una botiga d'electrodomèstics, 
llançar-se en un carro de la compra pendent abaix o, per exemple, saltar des d'un arbre amb un corretjam 
lligat als calçotets. Ryan Dunn, un dels "jackasses", defineix la cinta com "una pel·lícula autèntica, sense 
refinar, que farà que l'espectador s'oblidi de tot durant un temps".

Las maletas de Tulse Luper: La Historia de Moab 
(Tulse Luper Suitcases: The Moab Story)

Gènere: Drama
Director: Peter Greenaway
Protagonistes: Jj Feild (Tulse Luper / Floris Creps), Raymond J. Barry (Stephen Figura), 
Valentina Cervi (Cissie Colpit), Carolina Dhavernas (Passion Hockmeister), Jordi Mollà (Jan 
Palmerion), Deborah Harry (Fastidieux), Steven Mackintosh (Gunther Zeloty).

Sinopsi: La pel·lícula cobreix uns 60 anys d'història recent, des de 1928 quan es va descobrir l'urani, a la 
caiguda del Mur de Berlín i el final de la Guerra Freda el 1989. Tulse Luper, escriptor i artista, està atrapat 
en una vida de presons. Hi ha un total de 16 presons en la història començant en el sud de Gal·les, quan 
Luper té 10 anys. 12 anys més tard, el 1938 a Moab, Utah, Luper és arrestat pel seu contacte amb una 
família germanicoamericana que està a punt de viatjar a Europa per fer negocis bruts a la II Guerra 
Mundial. Quatre membres d'aquesta família, tremendament fascinats amb Luper, actuaran com els seus 
carcellers al voltant d'Europa durant els propers 10 anys. Durant la Guerra Freda és empresonat a Moscou 
i Sibèria, abans d'aparèixer a Hong Kong i Kyoto. En els anys 80 Luper va ser vist aparentment a Beijing i 
a Xangai. Va ser vist per última vegada al desert de Manxúria. Luper aprèn a utilitzar el seu temps a la 
presó, escrivint a les parets de la presó, inventant projectes en literatura, teatre, cinema i pintura, i 
maquinant amb els seus carcellers tot tipus de trames, projectes i aventures. Sembla que els carcellers 
eren al seu torn presoners dels seus presoners. Aquesta connexió entre carceller i presoner permet tot el 
projecte. Segons creix la reputació de Luper com a artista, el seu personatge passa a ser més de ficció. En 
diverses ciutats europees es realitzen conferències i exposicions sobre ell. Els objectes centrals de moltes 
de les exposicions i conferències són peces d'una col·lecció de 92 maletes, 92 és el número atòmic de 
l'urani, amb les que Luper hi ha estat suposadament associat en els seus viatges, presons i aventures. A 
través dels anys, les maletes surten a la llum al voltant del món. En l'última nit de la definitiva Exposició i 
Conferència sobre Tulse Luper a Nova York, la més esperada maleta de Luper, la maleta 92, és oberta.
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Lizzie Superstar 
(The Lizzie McGuire Movie)

Gènere: Comèdia
Director: Jim Fall
Protagonistes: Hilary Duff (Lizzie / Isabella), Adam Lamberg (David "Gordo" Gordon), 
Robert Carradine (Sam Mcguire), Hallie Todd (Jo), Jake Thomas (Matt), Yani Gellman 
(Paolo), Alex Borstein (Srta. Ungermeyer), Clayton Snyder (Ethan), Ashlie Brillault (Kate), 
Brendan Kelly (Sergei), Carly Schroeder (Melina).

 

Sinopsi: Lizzie McGuire (Hilary Duff) és una noia normal de 15 anys d'edat. I té les mateixes inquietuds 
que les joves de la seva edat. Encara que la veritat és que a vegades aquesta adolescent desmanegada és 
una mica desastre. I ara està disposada a viure una nova aventura, ja que al costat dels seus amics 
Gordo, Kate i Ethan, està preparant les maletes per tal de dur a terme un viatge escolar a Itàlia. Per a ells 
suposa el viatge més llarg que han fet mai, i tenen moltes ganes de passar-s'ho bé. Una vegada han 
arribat al país de destí, Lizzie és confosa amb Isabella, una jove estrella del pop que forma part d'un 
popular duo, i així és com coneix Paolo, un atractiu cantant que va estar anteriorment enamorat d'Isabella. 
Així és com Lizzie comença a enamorar-se. Però quan la seva família, és a dir, els seus pares i el pesat del 
seu germà, s'assabenten d'això, decideixen traslladar-se immediatament a Itàlia. I quan arriben no troben 
l'adolescent desmanegada que van deixar anar, sinó una bella estrella del pop. Amb el que Lizzie no 
comptava és que Gordo comença a entendre els seus veritables sentiments cap a ella. L'embolic està 
muntat.

El beso del oso 
(Bear's Kiss)

Gènere: Drama
Director: Serguéi Bodrov
Protagonistes: Rebecka Liljeberg (Lola), Joachim Król (Groppo), Serguéi Bodrov Jr. 
(Misha), Keith Allen (Lou), Maurizio Donadoni (Marco), Anne-Marie Pisani (Margarita), 
Marcela Musso (Anna), Ariadna Gil (Carmen), Silvio Orlando (Alberto).

Sinopsi: Lola, de 14 anys, viu i treballa al costat de sa mare, Carmen, en un circ italià itinerant que viatja 
per Europa. El seu món és el circ i fora d'ell se sent una estranya. Tampoc els altres nens no l'entenen per 
això prefereix estar sola. El seu millor amic és Misha, un ós que el seu padrastre li va regalar. Una nit 
Carme li confessa que no és la seva veritable mare i s'acomiada d'ella. Lola cada vegada se sent més sola i 
perduda fins que una nit descobreix que a la gàbia no jau el seu fidel company Misha, sinó un jove nu que 
afirma ser Misha.

El regalo de Silvia

Gènere: Drama
Director: Dionisio Pérez Galindo
Protagonistes: Bárbara Goenaga (Silvia), Luis Tosar (Carlos), Víctor Clavijo (Mateo), 
Adriana Domínguez (Inés), María Bouzas (Conchi), Pablo Galán (Rubén), Katyna 
Huberman (Macarena), Gines García Millán (Román), Miguel de Lira (Iñaki), Víctor 
Mosqueira (Juan), Nerea Piñeiro (Rebeca), Iria Pereira (Laura).

Sinopsi: Silvia és una adolescent que ha pres la decisió més important de la seva curta existència, 
treure's la vida per donar els seus òrgans. Abans de fer-ho, deixa clar el seu desig en el vídeo diari en què 
ha gravat les seves confessions més íntimes durant l'últim any. D'aquesta manera, tres persones anònimes 
reben els òrgans de Sílvia. Carlos, un home de mitjana edat amb un incert futur laboral i una família al seu 
càrrec, és receptor del cor. A Inés, una jove cega de naixement, li transplanten els seves còrnies. I Mateo, 
un altre jove que viu al límit de la ciutat, i també de la llei, rep el fetge de Silvia. Per a tots ells, la fi de la 
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vida de Silvia suposa el nou començament de la seva. I tots ells, prendran les petites i grans decisions que 
marcaran el seu futur. Però, què li va portar a Silvia a prendre aquesta decisió? Per què aquesta era la 
solució que tant anhelava, l'explicació a la seva existència, el seu alliberament? Mirant el seu vídeo-diari, al 
mateix temps que veiem la vida quotidiana de les vides d'Inés, Mateo i Carlos després del 
transplantament, anem trobant les respostes. Respostes que s'obren camí a través d'una segona 
oportunitat.

Els personatges: Adriana Domínguez és Inés, una jove cega de naixement que recupera la visió després 
d'un transplantament de còrnies, tot un repte d'interpretació sensorial per a una actriu. Bárbara Goenaga 
és Silvia, una adolescent depressiva que narra les seves intimitats a una vídeo càmera. Luis Tosar és 
Carlos, un home de mitjana edat que reprèn la seva vida després de ser-li implantat un nou cor. Víctor 
Clavijo interpreta Mateo, un personatge de fort caràcter, i que desprèn una imatge plena de força.

Nada +

Gènere: Comèdia
Director: Juan Carlos Cremata
Protagonistes: Thais Valdés (Carla Pérez), Nacho Lugo (César), Daisy Granados 
(Cunda), Paula Alí (Cuca), Verónica López (Concha), Luis Manuel Iglesias (Prof. Calzado), 
Raúl Eguren (empleat), Edith Massola (secretària), Octavio 'churrisco' Rodriguez 
(ddministrador), Raúl Pomares (carter).

Sinopsi: Carla és una noia amb una vida avorrida que treballa a l'Administració Postal Cubana. Un matí 
qualsevol un accident amb el cafè fa que descobreixi que una oficina de correus és una mica més que un 
simple despatx d'intercanvi epistolar. És també el lloc on conflueixen moltes d'emocions. Però sovint i 
malgrat la seva sinceritat, aquestes cartes estan feixugament escrites. Carla pensa llavors que una paraula 
canviada aquí o allà, pot fer més feliços els seus destinataris. Amb veritable talent, comença a modificar el 
contingut d'alguna d'aquestes cartes. Al principi, és només un joc que l'ajuda a portar la seva insignificant 
existència. Però de seguida es troba profundament implicada a canviar i millorar les vida dels seus 
conciutadans. Mentrestant, ella mateixa s'enamora d'un jove carter i un somni impossible es fa realitat: a 
la gran loteria de l'emigració anual, Carla guanya el visat necessari per marxar cap als Estats Units. Ara ha 
d'enfrontar-se a una difícil elecció. Quedar-se a Cuba i seguir amb la seva feina o deixar l'illa per sempre 
cap a un futur més prometedor.

Los Ángeles de Charlie. Al límite 
(Charlie's Angels: Full Throttle)

Gènere: Comèdia, acció
Director: McG
Protagonistes: Cameron Díaz (Natalie Cook), Drew Barrymore (Dylan Sanders), Lucy Liu 
(Alex Munday), Demi Moore (Madison Lee), Bernie Mac (Jimmy Bosley), Crispin Glover (El 
Flaco), Justin Theroux (Seamus Grady), Robert Patrick (Ray Carter), Luke Wilson (Pete 
Komisky).

  

Sinopsi: Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) i Alex (Lucy Liu) són "Los Ángeles de Charlie". 
Mentre Nat es trasllada a viure amb el seu nuvi, Alex es pren un respir amb el seu i Dylan es planteja qui 
de les xiques deixarà primer el grup. Però cap de les tres detectius no volen abandonar per ara; allò 
primordial és continuar servint el seu cap, el desconegut Charlie en el seu interès per fer del món un lloc 
millor, almenys sense delinqüents. Per això també compten amb l'ajuda de Jimmy Bosley (Bernie Mac), a 
qui les noies anomenen afectuosament "Bossy", encarregat de posar els tres àngels en contacte amb 
Charlie. El cas que es porten actualment entre mans és el robatori de dos anells que contenen dades del 
FBI sobre el sistema de protecció de testimonis. El que descobriran Natalie, Dylan i Alex és que hi ha molta 
gent més implicada del que pogués semblar en un principi, i Dylan en concret descobrirà que el robatori té 
molt a veure amb el seu passat. Totes les pistes les portaran a una antiga "àngel", Madison Lee (Deni 
Moore), una exagent que va fer història treballant per a Charlie i que ara s'enfronta al seu antic bàndol.
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Se montó la gorda
(Bringing down the house)

Gènere: Comèdia
Director: Adam Shankman
Protagonistes: Steve Martin (Peter Sanderson), Queen Latifah (Charlene Morton), 
Eugene Levy (Howie Rottman), Jean Smart (Kate Sanderson), Michael Rosenbaum (Todd 
Gendler), Betty White (Sra. Kline), Joan Plowright (Sra. Arness), Kimberly J. Brown 
(Sarah Sanderson), Angus T. Jones (Georgey Sanderson).

 

Sinopsi: Peter Sanderson (Steve Martin) és un advocat divorciat, devot i deprimit que continua enamorat 
de la seva exdona i que no acaba d'entendre per què ella el va abandonar. No obstant això, Peter intenta 
continuar endavant i lliga amb una intel·ligent i explosiva advocada a qui ha conegut en un xat d'Internet. 
Però quan decideixen veure's les cares a casa de Peter, descobreix que la noia és prou vulgar, no pertany 
a l'elitista Lliga Ivy i ni tan sols és advocada. En realitat es tracta de Charlene (Queen Latifah), una jove 
que s'ha escapat de la presó i vol que Peter l'ajudi a demostrar la seva innocència. Però Peter no vol 
barrejar-se amb ella, la qual cosa fa que la provocativa Enraone posi de cap per avall l'ordenada vida de 
Peter, posant en perill els esforços de Peter per recuperar la seva dona i aconseguir un client de mil milions 
de dòlars (Joan Plowright). Al final, sembla que la nostra inversemblant parella superarà totes les 
dificultats si és que aconseguixen no destrossar la casa.

May

Gènere: Terror, thriller
Director: Lucky Mckee
Protagonistes: Ángela Bettis (May Canady), Jeremy Sisto (Adam Stubbs), James Duval 
(Blank), Anna Faris (Polly), Nichole Hiltz (Ambrosia), Kevin Gage (Papa), Merle Kennedy 
(Mama), Chandler Hecht (Jove May), Norwood Cheek (l'home del banc), Roxanne Day 
(Buckle).

 

Sinopsi: May (Angela Bettis) és una jove que sempre ha anat per lliure. És molt introvertida, i des de 
l'època del col·legi va ser sempre l'objectiu de les burles i bromes dels seus companys de col·legi. Peculiar 
on qui més, viu sola, treballa com a ajudant un veterinari en una clínica d'animals, es fa la seva pròpia 
roba, i somia i desitja trobar aquella persona de qui enamorar-se perdudament. Però fins ara no ha tingut 
massa sort amb les persones reals: l'única amiga que té des que era petita és una nina de drap que li va 
regalar sa mare. May la guarda dins d'una urna de vidre perquè no es deteriori, i li serveix com a vàlvula 
de d'escapament per a les seves constants depressions i alts i baixos emocionals. Un bon dia descobreix 
Adam (Jeremy Sisto), un jove mecànic que treballa prop de la clínica i que estudia cine ja que pretén ser 
director. Però el que podria ser un romanç es trenca quan ell descobreix que May és una persona una mica 
"estranya", i comença a fugir d'ella. Després comença a entaular amistat amb Polly (Anna Faris), la jove 
recepcionista de la clínica que resulta ser lesbiana, però Polly no en té prou amb May, i comença a lligar 
amb altres noies. I més tard, per tal de sentir-se més realitzada, comença a ajudar en una associació de 
nens cecs. Però el dia que porta la nina al centre, els nens la destrossen. May ja no pot més: ha arribat el 
moment de "construir" el seu nou amic.

Besen a quien quieran
(Embrassez qui vous voudrez)

Gènere: Comèdia
Director: Michel Blanc
Protagonistes: Charlotte Rampling (Elizabeth), Jacques Dutronc (Bertrand), Lou Doillon 
(Emilie), Sami Bouajila (Kevin), Karin Viard (Véro), Vincent Elbaz (Maxime), Denis 
Podalydès (Jérôme), Clotilde Courau (Julie), Michel Blanc (Jean-Pierre), Carole Bouquet 
(Lulu), Gaspard Ulliel (Loïc), Mélanie Laurent (Carole), Mickaël Dolmen (Rena-Nanou).
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Sinopsi: Un grup d'amics decideix anar-se'n de vacances junts. Elizabeth, una glamurosa mestressa de 
casa, que és la que mana, s'ofereix a compartir habitació amb la seva amiga soltera Julie i el seu bebè. 
Horroritzat per l'oportunitat, el seu marit decideix quedar-se a la ciutat, on passarà una setmana amb la 
seva amant. Una altra parella, Vero i Jerôme, s'uneixen a la "diversió" junt amb el seu fill Loic, encara que 
no es queden en el mateix hotel ja que no s'ho poden permetre. Molt aviat, Vero s'ofereix per a cuidar la 
filla de Julie, negociant amb ella per Loic, desesperat per perdre la seva virginitat, i que finalment acaba 
fent-ho amb Elizabeth, mentre que Julie té un ardent romanç amb Máxime, un seductor que és al mateix 
hotel. Mentrestant, Lulu i Jean-Pierre, també hostes de l'hotel, tenen problemes a causa de l'obsessiva 
gelosia de Jean-Pierre. Entre identitats confuses, intents de suïcidi, romanços apassionats, mocosos 
cridaners i testosterones deambulant, la situació aviat aconsegueix proporcions èpiques, interrompudes 
per canvis molt femenins i observacions sobre els homes i les relacions.

El raid 
(Le raid)

Gènere: Comèdia, acció, aventures
Director: Djamel Bensalah
Protagonistes: Hélène de Fougerolles (Léonore de Segonzac), Roschdy Zem (Sami), 
Josiane Balasko (Madame Jo), Atmen Kelif (Yaya), Lorànt Deutsch (Tacchini), Julien 
Courbey (Kader), Gérard Jugnot (Carlito), Didier Flamand (Lino), Yves Rénier (Colonel 
Onu), Maurice Barthelemy (Momo).

Sinopsi: Quatre criminals de poca importància es fan passar per esportistes d'alt nivell, apuntant-se a un 
Raid que se celebra a la Patagònia. El seu veritable objectiu és assassinar -per quatre milions de dòlars- la 
capitana del seu equip: Leonore de Segonzac, una jove i rica hereva. La missió sembla fàcil, però en una 
competició d'esports d'aventura, qualsevol pot patir "un inesperat accident". No obstant això, la 
incompetència d'aquests quatre delinqüents sembla no tenir límits.

Els personatges: Hélène de Fougerolles és Léonore, una atractiva i rica hereva la passió de la qual per 
l'aventura porta a convertir-se en guia de grups d'esport d'alt nivell. Malgrat que sobre ella planeja l'ombra 
de la "maledicció" (tota la família ha mort en estranyes circumstàncies), el seu caràcter fort i decidit la fan 
continuar endavant a tota costa, ho aconseguirà?. Roschdy Zem és Sami, el més madur dels quatre 
"suposats" sicaris contractats per eliminar Léonore, encara que al seu torn també el més innocent. Malgrat 
ser autoproclamat com a cap del grup, no és massa respectat pels seus companys com tal. És el menys 
vendible de tots, encara que això no vol dir pas que no estimi els diners. Ho passarà molt mal pretenent 
ser un gran esportista: un dels seus grans problemes és el vertigen. Julien Courbey és Kader, un altre dels 
"presumptes" assassins a sou, és un fan de Barry White, incapaç de desprendre's dels discs de vinil del seu 
ídol, fins i tot quan els participants només han de conservar aquells útils realment necessaris per a la 
supervivència. Es tracta també d'un personatge extremista, almenys respecte les dones. Loran Deutsch és 
Tacchini, el més perillós dels quatre, potser l'únic capaç de complir l'encàrrec de matar Léonore. Ell 
realment fa justícia a la dita "petit però perdonavides", en la seva escassa alçada es concentra la més 
elevada dosi de maldat possible per centímetre d'estatura. Atmen Kelif és Yaya, el cinquè en discòrdia. 
Considerat per la resta com el ximple del grup, està disposat a assassinar, encara que sigui gratis, per tal 
d'esborrar aquella imatge que tenen d'ell i guanyar prestigi enfront dels seus companys. Tampoc no l'ajuda 
molt el seu petit problema de control d'esfínters, fet que causa encara més traves a l'hora d'aconseguir el 
seu propòsit: matar Léonore. Josiane Balasko és Madame Jo, una veritable assassina a sou, una experta 
en l'art de matar, una dona aparentment freda i calculadora, dolguda perquè li han arrabassat la seva 
missió: assassinar Léodore de Segonzac. Ella, junt amb la seva banda, era la mercenària oficial 
contractada per realitzar el treball brut, abans que el patètic quartet se li avancés. Ara el seu treball 
consisteix a caçar el gat. Gérard Jugnot és Carlito, un mafiós venjatiu i colèric és, sense saber-ho, el 
causant de tot el desori, en enviar els seus suposats homes de confiança a seguir la seva núvia de prop. El 
que ell desconeix és que, lluny de seguir les seves ordres, aquests quatre delinqüents són a la Patagònia 
realitzant un Raid.
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Últimas Vacaciones
(Il vostro regalo di Natale)

Gènere: Comèdia
Director: Neri Parenti
Protagonistes: Massimo Boldi (Enrico Carli), Christian De Sica (Fabio Trivellone), Paula 
Vázquez (Selvagia), Enzo Salvi (Cesare Mandrione), Emanuela Follliero (Serena), Biagio 
Izzo (Recepcionista), Bruno Arena (Bruno), Max Cavallari (Max), Sara Calogero (Martina), 
Marco Iannone (Matteo).

Sinopsi: El comandant Fabio Trivellone (Christian De Sica) passarà unes vacances de Nadal 
insospitadament mogudes. En principi la seva idea inicial és passar uns dies a Amsterdam amb la seva 
dona Serena i el seu fill Bruno. Però hi ha un imprevist, la seva altra dona, Selvaggia (Paula Vázquez) 
apareix per sorpresa amb la seva filla Martina, també per passar amb ell aquestes dates tan assenyalades. 
I és que el comandant és bígam, però fins ara no l'havia vist en una situació igual. Intentant que cap de 
les seves esposes coincideixin, Fabio es veurà abocat a milers d'aventures impossibles dins i fora de 
l'hotel. I casualment es trobarà sempre amb un estrany inquilí, el senyor Enrico Carli (Massimo Boldi). 
Carli està passant uns dies amb el seu gendre a Amsterdam perquè la seva filla té varicel·la i s'ha quedat a 
Itàlia. El que vol Enrico Carli és agafar el seu gendre en alguna aventura indecent perquè no arribi a casar-
se amb la seva filla. I, igual que Fabio, anirà vivint una aventura i uns ensopecs darrera l'altre. Per acabar-
ho d'arrodonir a l'hotel ronden dos empleats d'una funerària a la recerca de les cendres d'un milionari, 
perdut en algun dels gerros del luxós lloc.

Femme Fatale

Gènere: Thriller
Director: Brian de Palma
Protagonistes: Rebecca Romijn-Stamos (Laure Ash), Antonio Banderas (Nicolas Bardo), 
Peter Coyote (Watts), Eriq Ebouaney (Black Tie), Edouard Montoute (Racine), Rie 
Rasmussen (Veronica), Thierry Fremont (Serra), Gregg Henry (Shiff).

 

Sinopsi: Una bella dona està contemplant una pel·lícula a l'habitació d'un hotel. El seu nom és Laure Ash 
(Rebecca Romijn-Stamos), i és una dona tan seductora com perillosa: el que se'n sol anomenar una 
autèntica femme fatale. Al costat del seu amant, Black Tie, està preparant un cop precís durant la 
celebració del Festival de Cannes. Es tracta de robar un valuosíssim collaret de diamants que portarà 
l'amant d'un director de cine. Allà Laure es fa passar per una fotògrafa que sedueix la jove als lavabos del 
Palais del Festival, el lloc on donarà el canvi de l'autèntic per un collar fals que no desperti sospites. Però la 
veritable intenció de Laure és fugir amb el collaret deixant tirat el seu còmplice que és detingut i portat a 
la presó. Laure arriba a París, on per desaparèixer d'escena ha d'adoptar una altra identitat. Set anys 
després torna a París convertida en l'esposa de l'ambaixador nord-americà a França (Peter Coiot). Intenta 
passar desapercebuda, però Nicolas Bard (Antonio Banderes), un paparazzi que està atent a tot el que 
succeeix, la descobreix i li fa unes fotos que la poden descobrir. Black Tie surt de la presó disposat a trobar 
Laure, ara convertida en Lily, i fer-li pagar molt cara la traïció. Però ella sap com manegar els homes.

Dos tontos muy tontos: Cuando Harry encontró a Lloyd 
(Dumb and Dumberer: When Harry met Lloyd)

Gènere: Comèdia
Director: Troy Miller
Protagonistes: Eric Christian Olsen (Lloyd Christmas), Derek Richardson (Harry Dunne), 
Luis Guzmán (Ray), Eugene Levy (Principal Collins), Cheri Oteri (Ms. Heller), Lynn Shaye 
(Margie), Mimi Rogers (Mrs. Dunne), Brian Posehn (Store Clerk), Rachel Nichols (Jessica), 
Bob Saget (pare de Jessica), Will Lee Scott (Carl), Michelle Krusiec (Ching Chong).

  

Sinopsi: Des de fa tres anys, Lloyd Nadala (Eric Christian Olsen) ocupa el lloc de noi més estúpid de 
l'institut. Però això canviarà sobtadament el primer dia de l'últim curs quan coneix el seu amic de l'ànima - 
Harry Dunne (Derek Richardson) - un adolescent igual de curt que ell que s'endinsarà per primera vegada 
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en el món real després de portar disset anys a casa amb sa mare (Mimi Rogers) com a mestra. Formen 
una parella patètica, de molt de cor però poc intel·lecte, i faran aviat bona amistat quan Lloyd ensenya 
Harry a sobreviure a l'institut. Lloyd viu al soterrani del col·legi amb Ray (Luis Guzmán) - el seu pare 
adoptiu i conserge del col·legi - i sent que per fi ha arribat el seu moment quan ell i Harry són seleccionats 
per a ser els primers alumnes d'una nova classe. No obstant això, aquesta classe és en realitat la tapadora 
per a un frau que han muntat el director Collins (Eugene Levy) i la seva núvia la Srta. Heller (Cheri Oteri), 
la supervisora del menjador. Amb el seu nou estatus, Harry i Lloyd surten a la recerca de nous reclutes per 
a la seva classe, la qual cosa crida l'atenció de Jessica Matthews (Rachel Nichols), la guapa reportera del 
diari de l'institut de qui Harry s'enamorarà instantàniament. Quan la Srta. Heller deixa de dirigir la nova 
classe Lloyd s'encarrega de l'ensenyament i es desencadena el caos. Mentrestant, Jessica comença a 
sospitar que no tot és el que sembla. Decidida a descobrir la veritat, sol·licita l'ajuda de Harry i Lloyd, però 
la seva perspectiva absurda de la realitat té l'efecte no desitjat de mantenir intacte el pla del director fins 
que un acte suprem d'estupidesa en la desfilada del Dia d'Acció de Gràcies es gira la truita i transforma 
Harry i Lloyd en... dos dels nois més ximples que puguis conèixer.

Salvaje 
(The Savage)

Gènere: Acció, thriller
Director: Ringo Lam
Protagonistes: Jean Claude Van Damme (Kyle Lord), Lawrence Taylor (451), Lloyd 
Battista (General Hruschov), Carlos Gómez (Tolik), Emanuil Manolov (Ivan), Christorpher 
Moir (Billy), Billy Reick (Coolhand), Michael Bailey Smith (Valia), Marnie Alton (Grey Lord), 
Milos Milicevic (Boo), Kaloyan Vodenicharov (Dima).

 

Sinopsi: La presó de Kravavi allotja els pitjors delinqüents de tot Rússia. És uns de les últimes presons 
medievals de màxima seguretat que queden al país. Cada dia, una cadena de presidiaris és portada a 
construir una línia de ferrocarril interminable a través de perillosos camps de mines. Kyle Lord és un 
enginyer petrolífer que és detingut a Moscou i condemnat a Kravavi per l'assassinat del violador i assassí 
de la seva esposa, prenent la justícia per la seva mà. Donades les circumstàncies, Kyle podria haver estat 
absolt al·legant demència temporal o potser fins i tot condemnat per un càrrec menor d'homicidi sense 
premeditació, però el fet que matés aquest home dins del jutjat, no mostrant cap respecte per la llei, envia 
Kyle a Kravavi. El general Krustov és l'alcaid de Kravavi i hi ha ideat un esport pervers en què els reclusos 
lluiten, a vegades fins a la mort, per a l'entreteniment i benefici propis i dels seus botxins. Els presos 
anomenen a l'esport Sparka. El racisme, la violència i la corrupció prosperen en llocs com Kravavi, on els 
delinqüents comuns acaben per endurir-se, convertint-se en els monstres més temibles de la nostra 
imaginació. És normal que l'Sparka prosperi sota el comandament d'homes violents i corruptes com 
Krustov. I és normal que només els més violents i forts sobrevisquin a l'Sparka. Alguns, com el pres filòsof 
451, veuen la maldat dels seus actes i es penedeixen, fent tot el que es pugui per conservar la seva 
humanitat. 451 intenta ajudar Kyle a adaptar-se a aquest món desconegut i violent, però Kyle és un home 
destinat a lliurar les seves pròpies batalles. D'aquesta manera, Kyle comença a decaure progressivament 
per convertir-se en un dels monstres que tant menysprea. En lluitar per la seva humanitat, s'enfronta als 
seus opressors i és enviat ràpidament a l'Sparka, on la seva fúria desenfrenada el catapulta fins al cercle 
del vencedor. La caiguda de Kyle en un infern vivent és part d'un viatge cap al que tots hem d'enfrontar-
nos en el nostre interior. El monstre a qui tots hem de derrotar. En última instància, és el record de la seva 
esposa el que li porta de tornada des del límit, fent-lo humà.

Un sueño para ella 
(What a girl wants)

Gènere: Comèdia
Director: Dennie Gordon
Protagonistes: Amanda Bynes (Daphne Reynolds), Colin Firth (Henry Dashwood), Kelly 
Preston (Libby Reynolds), Anna Chancellor (Glynnis Payne), Tom Harper (Edward), 
Jonathan Pryce (Alistair Payne), Eileen Atkins (Jocelyn Dashwood), Roger Ashton-Griffiths 
(Lord Orwood), Oliver James (Ian Wallace).

  

Sinopsi: Daphne Reynolds (Amanda Bynes) té el que volen totes les noies, o això sembla. Aquesta jove 
nord-americana plena de vida té un estil especial i molt particular, una relació poc convencional però 
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afectuosa amb la seva bohèmia mare Libby (Kelly Preston) i un futur ple de possibilitats, però malgrat les 
seves excepcionals expectatives, Daphne se sent incompleta. Somia de trobar un dia el pare que mai no 
ha conegut, l'home amb qui Libby va compartir un idil·li irresistible fa disset anys, però a qui al final va 
deixar perquè la seva aristocràtica família la considerava poc adequada. Decidida a viure la seva fantasia 
de forjar una relació de conte de fades amb son pare tant de temps absent, Daphne agafa impulsivament 
un avió amb destí a Londres, on de seguida descobreix que son pare és el destacat polític Lord Henry 
Dashwood (Colin Firth). Quan Henry obre la seva vida i el seu calendari social a la filla que mai no va saber 
que existia, la presència de Daphne en l'alta societat crea una enrenou que amenaça de minar la carrera 
política de Henry. Daphne, que no vol posar en perill la campanya de son pare per a unes properes 
eleccions, reprimeix la seva personalitat entusiasta per naturalesa, es transforma en una cauta debutant i 
es fica de ple en una voràgine de cerimoniosos esdeveniments socials britànics. Però fins i tot amb el 
suport de Henry, no aconsegueix cap tipus d'ajuda de la intrigant promesa d'aquest (Anna Chancellor) ni 
de la seva gelosa filla (Christina Cole), que s'entesten constantment a arruïnar Daphne. Amb l'ajuda d'Ian, 
un encantador músic local que coneix bé la societat (Oliver James), Daphne intenta demostrar que l'amor, 
i l'etiqueta adequada, ho pot conquerir tot. Però aviat s'adona que no li agrada la persona en què s'està 
convertint en el procés. Per molt que vulgui ser la filla de son pare, no val la pena si no pot ser ella 
mateixa. Després de tot, com li pregunta Ian, Per què adaptar-te quan tu has nascut per destacar?

Ararat

Gènere: Drama
Director: Atom Egoyan
Protagonistes: David Alpay (Raffi), Charles Aznavour (Edward Saroyan), Christopher 
Plummer (David), Elias Koteas (Alí/Jevdet Bey), Eric Bogosian (Rouben), Arsinée Khanjian 
(Ani), Brent Carver (Philip), Bruce Greenwood (Martin/Ussher), Marie-Josée Croze (Celia).

 

Sinopsi: Un jove anomenat Raffi (David Alpay) torna al Canadà amb llaunes de pel·lícula de 35 mm, 
algunes cintes de vídeo digitals i un secret. Durant el control duaner, el funcionari, David (Christopher 
Plummer), sent curiositat per descobrir què amaga Raffi, el qual declara que només porta material extra 
per a una pel·lícula que s'està rodant a Toronto. Però David sospita que menteix i l'interrogatori es 
converteix en un autèntic examen psicològic que revela fragments de les seves respectives històries 
personals. "Ararat" entrellaça les històries de dues famílies, amb conflictes interiors sense resoldre. Raffi, 
d'origen armeni, lluita amb el record de son pare i amb les reaccions oposades que el record suscita en la 
seva mare, Ani (Arsinée Khanjian), obsessionada per un passat que nega, i en la seva germanastra, Celia 
(Marie-Josée Croze), que culpa Ani de la mort de son pare. Per la seva banda, David intenta entendre i 
acceptar la relació que el seu fill Philip (Brent Carter) té amb un actor d'origen turc, Alí (Elias Koteas), al 
mateix temps que intenta establir una sòlida relació amb el seu nét, Tony, el fill de Philip.

Cóndor Crux

Gènere: Animació, aventures.
Director: Juan Pablo Buscarini, Swan Glecer, Pablo Holcer.

Sinopsi: Con Sud del continent americà en un futur proper (2068). Phizar, el cap de la corporació Gloria 
Mundi, governa Darwin, una urbs que ha sofert un caòtic creixement i està aïllada per una cúpula. El vilà fa 
i desfà al seu capritx, controla la informació i sotmet per la força la població, que viu esglaiada. El Doctor 
Crux és un vell científic, rebel i d'idees contràries al sistema predominant. Després d'escapar-se de la 
presó, aconsegueix activar des del planetari de Darwin un satèl·lit a través del qual intenta revoltar la 
població. És perseguit i ha de lluitar. El seu fill, el Capità Juan Crux, és a les files de Gloria Mundi. El criden 
a l'acció i, quan hi va, descobreix que son pare és el protagonista de l'atemptat. Vacil·la. Entre els dos hi 
ha discrepàncies, no pensen el mateix, estan separats des de fa anys. Al mig d'aquesta situació, sense 
saber-ho, rep la clau que possibilita activar el satèl·lit. Juan Crux desobeeix les ordres de capturar son 
pare i li permet escapar. Presoner de Phizar, aquest el sentencia a cadena perpètua. Durant el trasllat, 
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acompanyat de Sigmund un psico-robot portàtil, pren el control de la nau carcellera, però misteriosament 
cau a les amazones, on coneix Zonia, bella sacerdotessa del Daurat, i a Yunko, un nen aborigen. Allà són 
feroçment atacats per la Corporació. Aconsegueixen escapar, i junts segueixen aquest viatge iniciàtic fins 
arribar al Machu Picchu, on l'Amauta un bruixot profètic l'anomena "Cuntur" (Còndor) i li indica el seu 
destí: buscar la Creu del Sud. Inesperadament, Phizar segresta Zonia, impulsant el Capità Crux a acceptar 
la profecia. Després d'una èpica travessia al costat de Yunko cap a les Glaceres del Sud, se retroba amb 
son pare en un refugi de científics exiliats del règim. Yunko, impensat posseïdor de la necessària clau, 
permet al Doctor Crux activar novament el satèl·lit i mobilitzar els ciutadans de Darwin. El Capità Crux, 
convertit en un home diferent, torna sol en un vell avió Antonov per enfrontar-se a Phizar. Alliberarà la 
població del jou de la Corporació i el futur ho recordarà com l'heroi fundador d'una Nova Darwin.

El Matrimonio de Maria Braun 
(Die Ehe Der Maria Braun)

Gènere: Drama
Director: Rainer Werner Fassbinder
Protagonistes: Hanna Schygulla (María Braun), Klaus Löwitsch (Hermann Braun), Ivan 
Desny (Karl Oswald), Gisela Uhlen (mare), Elisabeth Trissenaar (Betti Klenze).

Sinopsi: Maria i Hermann Braun es casen mentre cauen bombes poc abans que aquest sigui enviat al front 
rus. Al final de la guerra el declaren desaparegut, possiblement mort. Un món s'enfosa. Alemanya està 
vivint el seu any zero. Entre les ruïnes, on regna el bescanvi i la prostitució, Maria es fa amant d'un soldat 
negre americà, Bill, del qual queda embarassada i, en contra de tota lògica, continua esperant la tornada 
del seu marit. Una nit quan, alliberat pels russos, Hermann reapareix, esclata un drama: Maria mata Bill 
que s'interposa entre els dos. En ser acusat del crim, Hermann és condemnat a una llarga pena de presó. I 
Maria es troba una altra vegada sola. Però ara té una raó per viure. "Construiré una casa per a tu", diu al 
seu marit en deixar-lo. Maria comença a reconstruir la seva vida com Alemanya la seva.

La fiesta

Gènere: Comèdia
Director: Manuel Sanabria
Protagonistes: Raúl Prieto (Javi), César Camino (Tripi), Juanjo Rodríguez (Chemita), 
Norma Ruíz (Luna), David García Palencia (Carmelo), Alexandra Jiménez (Trini).

 

Sinopsi: Tres joves comparteixen pis a Madrid: Javi, Chemita (amics des de petits) i Luna (la cosina de 
Chemita). Un cap de setmana decideixen fer una festa, i de seguida s'apunten Carmelo, el nuvi de Luna i 
Tripi, excompany de pis de Chemita i Javi. El que cap d'ells no endevina és que aquest cap de setmana els 
succeiran un munt de coses i res no tornarà a ser com abans. Tres dies plens d'embolics i bogeria que, 
inesperadament, portaran una mica de sensatesa a les seves vides.

Los Rugrats, vacaciones salvajes 
(Rugrats go wild!)

Gènere: Animació, aventura
Director: Norton Virgien, John Eng

 

Sinopsi: Tota la família Rugrats es disposa a passar unes vacances de somni en un creuer. El que 
desconeixen és que el senyor Pickles, encarregat d'organitzar el viatge, ha llogat un vell vaixell atrotinat 
en comptes de reservar lloc en un vaixell de luxe. Mentre organitzen les últimes coses abans de partir, els 
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nens es diverteixen emulant l'aventurer Nigel Thornberry, que realitza documentals en la perillosa selva. 
Nigel és l'heroi de Tommy Pickles, que l'imita malgrat les burles d'Angelica, tan malcriada i manaire com 
sempre. Com no podia ser d'una altra manera, el vaixell en què viatgen tots pateix un naufragi en quant el 
mar s'encrespa una mica. Encara sort que tots aconsegueixen salvar-se, encara que apareixen en una illa 
deserta de la qual desconeixen com sortir-ne. Tots culpen el pobre senyor Pickles, mentre s'organitzen per 
sobreviure al mig de l'illa. El que no saben és que es troben en la mateixa illa on la família Thornberry es 
troba gravant un nou documental. Al final els Rugrats sí que tindran unes vacances salvatges.

Madame Sata

Gènere: Drama
Director: Karim Ainouz
Protagonistes: Lázaro Ramos (Madame Satã/João Francisco), Marcelia Cartaxo (Laurita), 
Flavio Bauraqui (Taboo), Felipe Marques (Renatinho), Emiliano Queiroz (Amador), Renata 
Sorrah (Vitoria Dos Anjos), Giovana Barbosa (Firmina), Ricardo Blat (José).

Sinopsi: Criminal llegendari. Homosexual orgullós. Estrella de cabaret. Amant apassionat. Assassí. Pare 
devot de set fills adoptats. Àngel o diable? Madame Sata. Nascut d'esclaus en les resseques terres del nord 
de Brasil i venut per sa mare amb tan sols set anys, va exercir la seva llibertat pels carrers de Lapa, Rio de 
Janeiro. Negre, sis peus d'alçada, 180 lliures de muscle ficats en una camisa de seda i uns pantalons 
ajustats i amb una navalla a la butxaca de darrera. L'extraordinari retrat dels triomfs i la tragèdia d'aquest 
explosiu i paradoxal personatge fet per Karim Ainouz s'obre en contra del rerafons vibrant i sòrdid de Lapa, 
un apinyat món de vanitosos, putes, navallades i artistes, de foscs bars i bordells plens de fum, xops de 
perfum dolç i barat. Un món repassat a través de la violència i el desig, on els somnis desesperats brollen 
de la pobresa i la misèria.

Solo para clarinete 
(Solo für klarinette)

Gènere: Romàntica, thriller
Director: Nico Hofmann
Protagonistes: Götz George (Bernie Kominak), Corinna Harfouch (Anna Weller), Tim 
Bergmann (Freddie Bahlo), Barbara Auer (Lydia Kominka), Barbara Rudnik (Johanna 
Steinmann).

Sinopsi: Un home apareix assassinat, amb el cap aixafat per un clarinet i sense una part dels seus 
genitals. El detectiu cap de la policia, Bernie Kominka (Götz George) ha d'investigar el cas junt amb el seu 
jove col·lega Freddie (Tim Bergmann). Just després de la inspecció del pis en què s'ha comès el crim, 
Bernie observa com una dona s'emporta d'allà un paraigua groc. Dies després Bernie descobreix que la 
propietària del paraigua és Anna Weller (Corinna Harfouch), i comença a seguir de prop els seus 
moviments. Però les seves investigacions sobre el crim no avancen i la seva vida privada està a la vora del 
col·lapse. La relació amb la seva esposa no funciona i el fill d'ambdós -psicològicament inestable i que 
l'odia- afegeix més tensió a la vida del matrimoni.

Terminator 3: La rebelión de la máquinas
(Terminator 3: Rise of the machines)

Gènere: Thriller bèl·lic
Director: Jonathan Mostow
Protagonistes: Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kristanna Loken (T-X), Nick Stahl 
(John Connor), Claire Danes (Kate Brewster), David Andrews (Robert Brewster), Mark 
Famiglietti (Scott Petterson).

 

Sinopsi: Dues màquines del futur tornen al present per influir de nou en la vida del jove John Connor. 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (100 de 162)14/06/2005 15:13:06

http://www2.uol.com.br/madamesata
http://us.imdb.com/title/tt0140558/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/wb/t3/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.terminator3.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/wb/t3/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Cada una ha estat enviada i programada per a una missió: mentre T-X (Kristanna Loken) ha d'eliminar 
Connor i els seus possibles aliats, Terminator (Arnold Schwarzenegger) només viu per protegir-los. Tot 
això perquè el jove John Connor (Nick Stahl) és el destinat a ser el salvador de la humanitat, el líder de la 
lluita entre humans i màquines destructores que volen fer-se amb el poder. Però John eludeix quant pot 
aquesta responsabilitat, perquè amb els seus gestps d'adolescent rebel, no es creu capacitat per a la 
missió. Ja coneix la rebel·lió de les màquines, encara que creu que l'última vegada que se les va haver de 
veure amb elles havia aconseguit evitar el dia del judici final. Ara Terminator ha tornat per explicar-li que 
només havia aconseguit retardar-ho.

El protector 
(Avenging Angelo)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Martyn Burke
Protagonistes: Sylvester Stallone (Frankie Delano), Madeleine Stowe (Jennifer Barrett 
Allieghieri), Anthony Quinn (Angelo Allieghieri), Raoul Bova (Marcello/Johnny Carboni), 
Harry Van Gorkum (Kip Barrett), Billy Gardell (Bruno), George Touliatos (Lucio Malatesta).

 

Sinopsi: Jennifer Barrett (Madeleine Stowe), criada al si d'una família adoptiva, desconeix que en realitat 
és la filla del poderós cap de la màfia Angelo Allieghieri (Anthony Quinn). Un dia Allieghieri és assassinat 
en un restaurant. Quan, sorprenentment, Jennifer coneix les seves veritables arrels, decideix emprendre 
una vendetta personal per acabar amb la vida del botxí del seu veritable progenitor. Però no estarà sola. El 
lleial guardaespatles del difunt mafiós, Frankie Delano (Sylvester Stallone), la seguirà a tot arreu i 
l'ajudarà a portar la seva croada a bon terme, perquè li va prometre a Angelo que s'encarregaria d'ella.

Playtime

Gènere: Drama, comèdia
Director: Jacques Tati
Protagonistes: Jacques Tati (Monsieur Hulot), Barbara Dennek (jove turista), Jacqueline 
Lecomte (amiga del joven turista), Valerie Camille (secretària del Sr. Lacs), Billy Kearns 
(Mr. Schultz), Rita Maiden (companya del Mr. Schultz).

Sinopsi: "Playtime" és tota una sàtira de la modernització de la societat francesa materialitzada en les 
còmiques vivències d'un grup de turistes nevayorquesos que visiten París durant 24 hores. Mitjançant els 
gags, Tati posarà al descobert els obstacles urbanístics i sociològics d'una època dominada per l'estètica i 
les absurdes regles socials, que neguen les persones un mode de vida més humà, més fàcil i còmode. Les 
turistes trobaran un París tecnificat d'acer i vidre, a penes un grapat de persones, entre les que es troba el 
senyor Hulot, recorden el sabor de la vella ciutat. Unes grans oficines, l'aeroport d'Orly i un restaurant 
acabat d'inaugurar són motiu i escenari dels gags que el món modern serveix en safata.

Las mujeres de verdad tienen curvas 
(Real women have curves)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Patricia Cardoso
Protagonistes: Lupe Ontiveros (Carmen), America Ferrera (Ana), Ingrid Oliu (Estela), 
George Lopez (Sr. Guzman), Brian Sites (Jimmy).

  

Sinopsi: Ana (Amèrica Ferrera) és una noia de 18 anys filla d'emigrants mexicans que viuen a la zona est 
de Los Angeles. Li espera un futur brillant, ja que està a punt d'acabar els estudis secundaris i l'intenció és 
anar a la universitat, amb la qual cosa seria la primera de la família a aconseguir-ho. Però la seva educació 
modesta i la lleialtat cap a la família li ho impedeix. La seva germana major té un taller de costura en què 
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també treballa Carmen, sa mare (Lupe Ontiveros), una dona molt tradicional que ha tingut una vida molt 
dura. Ana ajuda al taller, encara que sigui molt a desgrat: ha d'entregar una comanda de vestits molt 
important que és bàsic per no perdre el negoci. El que realment desitja sa mare és que Ana es casi aviat i 
li pugui donar els néts que la seva filla més gran no ha pogut donar-li, ja que aquesta no ha pogut casar-
se, i centra totes les seves forces a mantenir el negoci obert. Però Carmen subestima una mica la filla, ja 
que Ana té ganes de canviar de vida. Ha conegut un noi a qui li agrada tal com és: una jove amb corbes. I 
és que les dones de veritat tenen corbes.

Esquía como puedas 
(Kevin of the North)

Gènere: Comèdia, aventures
Director: Bob Spiers
Protagonistes: Skeet Ulrich (Kevin Manley), Natasha Henstridge (Bonnie Livengood), 
Leslie Nielsen (Clive Thornton), Rondel Reynoldson (Camarera), Rik Mayall (Carter), 
Lochlyn Munro (Ned Parker), Brian Jensen (Frank Livengood), Jay Brazeau (Mr. Riskind).

Sinopsi: Kevin Manley (Skeet Ulrich) és un jove frustrat que treballa en una agència de viatges a Los 
Angeles. Però un bon dia rep un autèntic cop de manera que li pot canviar la vida: un avi de qui no sabia 
res acaba de morir, i li ha deixat en herència una parcel·la a Alaska. És el que estava esperant: 
l'oportunitat de viure una gran aventura plena d'emoció. Per això Kevin decideix renunciar al seu treball i 
posa rumb a Alaska. Però en arribar al seu destí, descobreix que hi ha una condició per heretar el terreny: 
haurà de participar i acabar la carrera més important del món de trineus tirats per gossos. Són més de mil 
quilòmetres en què s'ha de demostrar valor, resistència i una destresa fora de sèrie per arribar al final. El 
que succeeix és que Kevin no té ni idea, i només disposa de dos dies per entrenar-se. A més, sense que 
Kevin ho sospiti, en la propietat que ha heretat del seu avi hi ha un tresor amagat, i l'únic que ho sap és el 
corrupte advocat especialitzat en béns, Clive Thorton (Leslie Nielsen). Amb l'ajuda de la bella Bonnie 
Livingood (Natasha Henstridge), Kevin es prepara per afrontar la prova, lluitant contra tots aquells que 
intenten impedir que l'acabi.

Carnages

Gènere: Drama
Director: Delphine Gleize
Protagonistes: Chiara Mastroianni (Carlotta), Ángela Molina (Alicia), Lio (Betty), Lucia 
Sanchez (Jeanne), Esther Gorintin (Rosie), Marilyne Even (Lucie), Clovis Cornillac (Alexis), 
Jacques Gamblin (Jacques), Féodor Atkine (Paco), Bernard Sens (Luc), Pascal Bongard 
(Henri), Raphaëlle Molinier (Winnie), Julien Lescarret (Victor).

 

Sinopsi: Un jove torero a l'arena; una actriu que intenta descobrir el sentit de la seva existència; una 
professora, la mare de la qual li amaga certes coses, es creu espiada per una nena de cinc anys que pensa 
que els animals són més grans que ella. La nena té nom d'animal i té un dog alemany amb nom de nen i 
cor fràgil. Un filòsof es reconverteix en patinador artístic, una parella que està esperant quintigèmins deixa 
de comunicar-se, un taxidermista rep un regal de sa mare... Aparentment, res no vincula aquests 
personatges, però les diferents parts d'un toro mort, en el seu itinerari per distints països i destins, 
contribueix que tots aquests personatges, excèntrics, normals o patètics, es trobin i es retrobin en 
situacions absurdes, emocionants, cruels, estrafolàries.
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Dale caña que es francesa 
(Slap her, She's French)

Gènere: Comèdia
Director: Melanie Mayron
Protagonistes: Piper Perabo (Genevieve Leplouff), Jane Mcgregor (Starla Grady), Trent 
Ford (Ed Mitchell), Julie White (Bootsie Grady), Brandon Smith (Arnie Grady), Jesse 
James (Randolph Grady), Nicki Lynn Aycox (Tanner Jennings), Alexandra Adi (Ashley 
Lopez), Matt Czuchry (Kyle Fuller), Cristen Coppen (Doreen Gilmore).

 

Sinopsi: Starla Grady (Jane McGregor) té tot el que una adolescent d'un petit poble de Texas pot demanar 
(deixant a banda el seu odiós germanet, Randolph). És la reina de la festa i cap de l'equip d'animadores de 
l'institut de Splendona (naturalment surt amb el millor jugador de l'equip) i planifica la seva carrera fins a 
l'últim detall. Res no pot interposar-se entre Starla i el seu somni de convertir-se en la presentadora més 
popular de la TV. Res ni ningú, és a dir, fins que una estudiant francesa en intercanvi amenaça de destruir 
el seu equilibri. Genevieve LePlouff (Piper Perabo) es guanya els cors de la família Grady amb les seves 
tristes històries de desgràcies a Paris. La noia aviat demostra ser -en contrast amb el seu aspecte tímid, 
innocent i lleugerament penjat- una astuta adversària, calculadora i cruel que no s'atura davant res. 
Mentre la desprevinguda Starla intenta ajudar-la a integrar-se a la família i grup d'amistats, la seva 
traïdora rival primer li roba el seu nuvi, després el seu tron i finalment fins i tot l'amor de la seva família. 
Encara que sospita quelcom, Starla, la nostra típica noia americana d'ulls blaus, és enganyada per 
l'aspecte beatífic de la seva invitada, fins que Starla acaba entre reixes, traïda per Genevieve. A la presó, 
dominada pels dubtes i intimidats per les mirades dels altres presoners, Starla comença lentament a 
comprendre els autèntics valors de la vida. Ajudada pel seu germà i el seu nou amic Ed (Trent Ford), 
decideix protegir i defensar aquests valors. Després de tot, la revenja és dolça, i la lliçó que aprendrà 
Genevieve serà molt amarga.

Beyond Re-animator

Gènere: Terror
Director: Brian Yuzna
Protagonistes: Jeffrey Combs (Herbert West), Jason Barry (Howard Philips), Elsa Pataky 
(Laura Olney), Enrique Arce (Cabrera), Nico Baixas (Moses Jones), Lolo Herrero (sergent 
Moncho), Raquel Gribler (infermera Vanessa), Santiago Segura (Speed Ball).

 

Sinopsi: El singular Doctor Herbert West, un eminent científic, compleix condemna des de fa catorze anys 
per ser el causant d'una matança a Miskatonik, una tragèdia provocada per estranys monstres producte 
dels seus experiments sobre reanimació d'organismes morts. Ara a la presó, lluny de rehabilitar-se i 
penedir-se de la seva obsessió per vèncer la mort, continua treballant en aquesta mateixa línia. El líquid 
verd reanimador creat per ell, injectat al cervell del cadàver activava l'organisme mort però ho convertia 
en una massa caòtica. Ara West ha d'aconseguir donar ordre, direcció, criteri a aquesta simple reanimació 
motora. Llavors per fi haurà generat autèntica vida. Però l'ambient i les condicions no són les idònies per a 
un científic. El seu rudimentari laboratori està situat sota el llit i no és més que un embolic d'elements 
reciclats. Els únics cadàvers frescs que troba són rates o escarbats que aconsegueix atrapar valent-se de 
trampes.

Canguro Jack. Trinca y brinca 
(Kangaroo Jack)

Gènere: Comèdia d'acció
Director: David McNally
Protagonistes: Jerry O'Connell (Charlie Carbone), Anthony Anderson (Louis Booker), 
Estella Warren (Jessie), Christopher Walken (Sal), Marton Csokas (Sr. Smith), Dyan 
Cannon (Anna Carbone), Michael Shannon (Frankie Lombardo), Bill Hunter (Blue), David 
Ngoombujarra (Sr. Jimmy).
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Sinopsi: Charlie Carbone i Louis Fucci són amics des de la infantesa, quan Louis va salvar Charlie de morir 
ofegat. Des de llavors, Louis li ha estat recordant el seu amic el favor que li va fer i Charlie l'ha hagut 
d'ajudar en més d'una ocasió extrema a Lou.Tot va a mal borràs quan Louis convenç Charlie per escortar 
mercaderia robada a un magatzem, que resulta ser del padrastre d'aquest, el cap mafiós Sal Maggio. El 
pitjor està a punt d'arribar, perquè la policia acaba perseguint-los fins al cau de Sal. Els dos amics fugen 
de la llei, però els espera Sal, que els dóna una última oportunitat. Hauran de lliurar 50.000 dòlars en 
efectiu a un dels associats de Sal en un lloc tan remot com l'Outback australià (el desert interior 
d'Austràlia). Louis guarda els 50.000 a la seva jaqueta roja per amagar-ho de les duanes, però tot es 
complicarà quan perden els diners d'una forma una mica peculiar: un ràpid cangur fugirà pel desert amb la 
jaqueta roja... i amb els calers!.

Lara Croft Tomb Raider, La cuna de la vida 
(Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life)

Gènere: Animació, aventura
Director: Jan de Bont
Protagonistes: Angelina Jolie (Lara Croft), Gerard Butler (Terry Sheridan), Noah Taylor 
(Bryce), Ciarán Hinds (Jonathan Reiss), Djimon Hounsou (Kosa), Chris Barrie (Hillary), Til 
Schweiger (Sean), Simon Yam (Chen Lo), Terence Yin (Xien).

 

Sinopsi: La relativa tranquil·litat de Lara Croft (Angelina Jolie) es veu transformada per la visita d'un 
representant del govern britànic. Aquest l'informa que la caixa de Pandora, que alberga el major dels mals 
mai coneguts per la Humanitat, es troba oculta al continent africà en una zona coneguda com "El bressol 
de la vida". Croft ha de trobar aquest aparell abans que caigui en mans d'un científic guanyador del premi 
Nobel, el Dr. Jonathan ReISS (Ciaran Hinds), que intenta controlar el poder maligne i fer-se el cap del 
món. Només ella pot interposar-se al camí del malvat ReISS. Però la veritat és que no ho tindrà gens fàcil. 
A més de ReISS, Lara s'haurà d'enfrontar a Sean (Til Schweiger), el malvat sicari de ReISS i una brutal 
màquina d'assassinar; o a Chen Lo (Simon Yam), líder dels bandits Shay-Ling, i el seu germà Xien 
(Terence Yin). Per sort Croft comptarà amb l'ajuda de Kosa (Djimon Hounsou), l'amic de Lara dels seus 
temps d'estudiant que l'acompanya a Àfrica seguint la pista de la caixa de Pandora. Kosa és capaç de 
desxifrar els dibuixos que troben al temple Luna; a més ofereix els seus valuosos consells a Lara i després 
la guia a través d'un laberint replet de perills quan el sinistre ReISS estreny la seva persecució sobre ella. 
També l'ajudarà l'antic agent Terry Sheridan (Gerard Butler), a qui alliberen d'una presó al Kazaquistan 
perquè conduexi Lara fins al Dr. Jonathan ReISS. Això sense oblidar els habituals Bryce (Noah Taylor) i 
Hillary (Christopher Barrie). Tot per salvar la humanitat recorrent mig món.

Doraemon i l'Imperi Maia

Gènere: Animació, aventura
Director: Tsutomu Shibayama

Sinopsi: En aquesta pel·lícula, ambientada en el desert de l'Orient, Doraemon, el gat-robot del segle XXII, 
treu al seu amic Nobita de l'avorriment amb unes sabates que al calçar-les els permet submergir-se en el 
fantàstic món dels llibres i viure les aventures dels seus protagonistes. Però un ensurt deixa Shizuka 
atrapada dins d'un dels contes, en un país llunyà on serà raptada pel malvat Abujil. Tota la colla arriscarà 
la seva vida per rescatar-la i viurà la més gran aventura de les seves vides!. Volaran en catifes màgiques, 
s'enfrontaran a genis, navegaran en vaixells pirates i esquivaran gegants ones en naufragar, obriran grans 
portes que els dirigiran a un fantàstic i sorprenent castell amb un secret mai no descobert…! Aconseguiran 
els nostres amics portar la Shizuka novament a casa?...¡ Les mil i una aventures acaben de començar !
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Bienvenidos a Belleville 
(Les Triplettes de Belleville)

Gènere: Animació
Director: Sylvain Chomet

 

Sinopsi: Adoptat per la seva àvia Madame Souza, Champion és un nen petit i solitari. Adonant-se que el 
nen mai no és més feliç que quan està sobre una bicicleta, Madame Souza el sotmet a un rigorós 
entrenament. Els anys passen i Champion es converteix en un clar mereixedor del seu nom. Ara està 
preparat per a participar en la carrera ciclista més famosa del món, el Tour de França. No obstant això, 
durant aquesta carrera dos misteriosos homes vestits de negre segresten Champion. Madame Souza i el 
seu gos fidel Bruno es proposen rescatar-lo. La seva recerca els porta a l'altre costat de l'oceà, a l'enorme 
ciutat de Belleville, on troben les conegudes "Trigèmines de Belleville", tres estrelles del music-hall dels 
anys 30 que decideixen acollir Madame Souza i Bruno sota les seves faldilles. Gràcies al gran sentit de 
l'olfacte de Bruno, el valent parella aviat és darrera la pista de Champion. Però, tindran èxit per combatre 
els diabòlics plans de la màfia francesa?

Tiempos modernos 
(Modern Times)

Gènere: Comèdia
Director: Charles Chaplin
Protagonistes: Charles Chaplin (obrer Charlot), Paulette Goddard (jove òrfena), Henry 
Bergman (propietari cafè), Tiny Sandford (Big Bill i treballador), Chester Conklin 
(mecànic), Allan García (cap de la fàbrica), Hank Mann (lladre), Stanley Blystone (pare de 
la òrfena).

 

Sinopsi: Charlot (Charles Chaplin) és un obrer d'una gran indústria i el seu treball consisteix a enroscar 
cargols en una cadena de muntatge. Però per culpa del ritme frenètic de la seva tasca, perd la raó i és 
internat en un hospital psiquiàtric. Quan surt del manicomi troba un nou treball, encara que 
immediatament és detingut per equivocació en una manifestació de treballadors i és empresonat. Quant és 
posat en llibertat coneix una jove òrfena de qui s'enamora.

Respiro

Gènere: Drama
Director: Emanuele Crialese
Protagonistes: Valeria Golino (Grazia), Vincenzo Amato (Pietro), Francesco Casisa 
(Pasquale), Veronica D'agostino (Marinella), Filippo Pucillo (Filippo), Emma Loffredo 
(Nonna), Elio Germano (Pier-Luigi).

Sinopsi: Banyada per unes aigües color turquesa es troba l'illa de Lampedusa, al sud de Sicília. La seva 
bellesa i aridesa amaga una llegenda que ha passat de boca en boca. Gracia (Valeria Golino) és mare de 
dos adolescents i un nen. Amb un esperit somiador, afectuosa i amb ànsies de llibertat va ser conduïda a 
una vida a vegades rutinària i a vegades cruel. Es va casar amb Pietro (Vicenzo Amato), un pescador que 
es passa el dia a la mar i que considera que la seva esposa està malalta, igual que els seus veïns, per no 
doblegar-se a les normes de la comunitat. Tots pensen que el millor per a Gracia és internar-la en un 
manicomi a Milà. No obstant això hi ha algú que no està d'acord amb aquesta decisió. El seu fill Pasquale 
(Francesco Casisa) comprèn els sentiments de sa mare i farà tot el que pugui per demostrar als altres que 
ella no està boja.
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Un día de suerte

Gènere: Drama
Director: Sandra Gugliotta
Protagonistes: Valentina Bassi (Elsa), Fernán Mirás (Walter), Darío Víttori (avi), Damián 
De Santo (Toni), Lola Berthet (Laura).

Sinopsi: Buenos Aires actual. Al mig d'una ciutat que se debat entre els esclats socials, la desocupació i 
els conflictes polítics, Elsa, una jove de vint-i-cinc anys, busca un treball digne per aconseguir diners que li 
permeti complir el seu somni: viatjar a Itàlia. No és només una immigrant més. Ella somia de trobar allà 
l'home de qui està enamorada i a més, viure una vida diferent, una vida millor. Aquesta idea l'alimenta 
amb els relats del seu avi, un ancià immigrant sicilià que li transmet les sevea pròpies conviccions morals i 
polítiques. Walter, Laura i Toni són els seus amics a la ciutat. Companys de petites aventures il·lícites que 
li permeten acostar-se al seu somni. Walter i Elsa mantenen una relació propera a l'amor que no li 
impedeix a Elsa seguir pendent del seu viatge a una altra vida possible. A contracor Walter trobarà la 
forma que Elsa pugui començar a complir el seu somni. A Europa, Elsa torna a xocar-se contra la realitat. I 
aquesta realitat no és la que imaginava. Però una força al seu interior portarà a Elsa, malgrat tot, a trobar-
se amb el seu destí.

American Pie ¡Menuda boda! 
(American wedding)

Gènere: Comèdia
Director: Jesse Dylan
Protagonistes: Jason Biggs (Jim), Alison Hannigan (Michelle), Seann William Scott 
(Steve Stifler), Thomas Ian Nicholas (Kevin), January Jones (Cadence), Eddie Kaye 
Thomas (Finch), Fred Willard (Harold), Eugene Levy (pare de Jim), Molly Cheek (mare de 
Jim), Deborah Rush (Mary).

 

Sinopsi: Havia de succeir, més aviat o més tard. Els volguts perdularis protagonistes d'American Pie i 
American Pie 2 han acabat caient... Davant de tota la gent que coneixen. Jim (Jason Biggs) i Michelle 
(Alyson Hannigan) es casen. East Great Falls High, les estudiants d'intercanvi estrangeres, les vacances 
escolars... tot això ja són coses que pertanyen al passat. Els amics i la família de Jim i Michelle es preparen 
per ajudar la parella a creuar el llindar de l'edat adulta. Michelle vol que la boda surti perfecta. No serà 
fàcil, encara que tots es comporten bé i no es barallen entre si... cosa que de totes maneres sembla poc 
probable. Cadence (January Jones), la imponent germana de Michelle, ha vingut amb avió per fer de dama 
d'honor a la boda. I quant la veuen Stifler (Seann William Scott) i Finch (Eddie Kaye Thomas), s'obre la 
veda per intentar lligar-se Cadence. És una guerra sense treva. Stifler aplica tot el seu encant carismàtic 
per fer-se amb la noia. Hem dit "encant carismàtic"? Stifler? Jim camina una mica asfixiat intentant 
impressionar els més aviat severs pares de Michelle, Harold (Fred Willard) i Mary (Deborah Rush), i li ha 
demanat a Stifler que es comporti. Stifler abandona el seu mètode habitual d'atac i es converteix en el 
pretendent encantador amb què somia tota noia bé... i Finch no té més remei que anar de malvat. Així que 
Cadence es troba davant el dilema de triar entre el perfecte cavaller Stifler i el macarra d'en Finch. És un 
alleugeriment per a Jim que algunes coses segueixin igual. Son pare (Eugene Levy), per exemple, continua 
donant consells benintencionats, encara que no sempre ben encaminats, al seu fill i a la seva futura nora; i 
a vegades es passa una mica i entra al terreny de la informació reservada pel que es refereix a la seva 
relació amb la mare de Jim (Molly Cheek). Hi ha més motius de confusió per als nuvis: l'expedició que 
emprenen Kevin (Thomas Ian Nicholas), Jim i Finch per trobar el perfecte vestit de núvia per a Michelle; 
una festa sorpresa de comiat de solter en què no falten una "donzella" molt dolenta i una "dona policia" 
molt sexy (què és una festa sense strippers?); lliçons de ball; una església plena de flors marcides; i un 
gran pastís de bodes molt pelut.
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Negocios sucios 
(The 51st State)

Gènere: Comèdia, acció
Director: Ronny Yu
Protagonistes: Samuel L. Jackson (Elmo Mcelroy), Robert Carlyle (Felix Desouza), Emily 
Mortimer (Dakota Phillips), Rhys Ifans (Iki), Ricky Tomlinson (Leopold Durant), Sean 
Pertwee (Virgil Kane), Meat Loaf (El Lagarto).

 

Sinopsi: Elmo McElroy (Samuel L.Jackson) és un americà amb una ocupació una mica peculiar: fabricant 
de drogues. Decidit a deixar per complet el negoci, viatja a Liverpool per intentar col·locar el seu últim 
carregament abans de retirar-se. Però una vegada allà les coses comencen a complicar-se des del primer 
moment a causa d'una persona: Felix DeSouza (Robert Carlyle). Elmo el contracta perquè li serveixi de 
guia pels baixos fons de la ciutat i li presenti gent amb qui negociar, però la seva incompetència i, 
sobretot, l'odi que sent cap als americans provocaran que la relació entre ambdós acabi deixant Liverpool 
de cap per avall.

Enemigos. Ecks contra Sever 
(Ballistic: Ecks vs Sever)

Gènere: Acció, aventura
Director: Wych Kaosayananda
Protagonistes: Antonio Banderas (Jeremiah Ecks), Lucy Liu (Agent Sever), Ray Park 
(Agent A.J.Ross), Gregg Henry (Robert Gant), Talisa Soto (Rayne Gant), Miguel Sandoval 
(Julio Martin).

 

Sinopsi: En el perillós món de l'espionatge internacional, agents d'elit anònims lliuren batalles secretes pel 
poder, la informació i la seguretat nacional. Les agendes no acostumen a ser el que semblen. A les files 
d'aquest exclusiu reducte de l'espionatge es rumoreja que s'ha inventat una nova i enginyosa arma letal. 
És microscòpica, injectable i roman latent a l'interior del cos de la seva víctima fins que s'activa i mata el 
seu amfitrió, de forma instantània i sense deixar empremta. Es desencadena una lluita frenètica per 
aconseguir aquesta arma, però només dues persones, enemics acèrrims, tenen l'habilitat, el talent i la 
tenacitat per arribar fins al final. Una és l'agent secret coneguda pel nom en clau de Sever (Lucy Liu). 
L'han entrenat per ser un arma perfecta i no cometre ni un sol error. Així que quan té un objectiu, és 
absolutament precisa i implacable. L'altre és el caçador d'homes Jeremiah Ecks (Antonio Banderes), un 
intel·ligent i decidit exagent del FBI. Ecks era un dels millors agents del cos, però la seva dona va morir en 
una explosió, la qual cosa li va produir un gran sentiment de culpa que li va portar a tancar-se en si mateix 
i a renunciar el seu càrrec a l'agència. Però el seu antic mentor l'ha obligat a tornar al servei per dur a 
terme la missió més arriscada de la seva carrera i Ecks es prepara per enfrontar-se a l'agent Sever, el seu 
pitjor enemic. Només un dels dos pot sortir victoriós d'aquesta feroç competició pel mortal premi. Però les 
regles del joc canvien i aquests dos obstinats adversaris s'adonen que la persona a qui estan intentant 
derrotar podria ser l'única en qui poden confiar.

Enigma

Gènere: Acció, aventura
Director: Wych Kaosayananda
Protagonistes: Antonio Banderas (Jeremiah Ecks), Lucy Liu (Agent Sever), Ray Park 
(Agent A.J.Ross), Gregg Henry (Robert Gant), Talisa Soto (Rayne Gant), Miguel Sandoval 
(Julio Martin).

 

Sinopsi: Al març de 1943, els desxifradors de codis de Bletchley Park, L'Estació X, seu dels serveis secrets 
britànics, s'enfronten al seu pitjor malson: inesperadament, els submarins nazis han canviat el codi que 
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utilitzen per comunicar-se entre si i amb l'Alt Comandament Alemany. Un comboi de vaixells de 
mercaderia aliats, que està creuant l'Atlàntic amb deu mil passatgers i importants subministraments de 
menjar, està en perill d'atac. Les autoritats recorren a Tom Jericho, jove i brillant matemàtic i expert 
desxifrador de codis. El que els seus col·legues no saben és que Jericho té un altre enigma personal per 
resoldre: Claire, la dona de qui s'ha enamorat, ha desaparegut just quan les autoritats comencen a 
sospitar que pot haver-hi un espia a Bletchley Park. Per arribar al fons d'ambdós misteris, Jericho sol·licita 
l'ajuda d'Hester, la millor amiga de Claire. Els dos junts, anant sempre un pas per davant dels serveis 
secrets, començaran a indagar en la misteriosa vida de Claire i destaparan una sèrie de traïcions 
internacionals que determinaran el destí del món.

Hablando de sexo 
(Speaking of sex)

Gènere: Comèdia
Director: John Mcnaughton
Protagonistes: James Spader (Dr. Roger Klink), Lara Flynn Boyle (Dr. Emily Paige), Jay 
Mohr (Dan), Melora Walters (Melinda), Bill Murray (Ezri Stovall), Catherine O'hara (Connie 
Barker).

Sinopsi: Dan (Jay Mohr) i Melinda (Melora Walters), una parella jove que viu a la somnolenta Boise, a 
Idaho, es mostren últimament molt distanciats. No sembla que ell sigui molt feliç. Quan Dan confessa que 
ha fet l'amor "accidentalment" amb una cambrera al seient davanter de la seva furgoneta, Melinda sent 
por en pensar que potser és ella el problema de Dan. "Salva el teu matrimoni avui mateix: La Sinceritat és 
el Primer!!" crida l'anunci de la Doctora Emily Paige (Lara Flynn-Boyle) al seient de l'autobús. Melinda, 
ansiosa per salvar el seu matrimoni, arrossega el seu refractari marit a la visita de la Dra. Paige, una 
terapeuta i consellera en temes sexuals que s'ha divorciat en tres ocasions. Aquesta els assegura que el 
seu currículum de fracassos maritals és un bagatge professional afegit perquè li faculta per comprendre 
plenament el seu dolor. La Dra. Paige aconsella Melinda que acudeixi a un col·lega seu, expert en la 
depressió, el Dr. Roger Klink (James Spader), qui podrà oferir-li una ajuda més específica. El Dr. Klink, ell 
mateix un deprimit clínic, s'encreua amb Melinda a l'ascensor del seu edifici, i salta l'espurna; ambdós 
comencen a somriure per primera vegada des de fa mesos, fins que el Dr. Klink descobreix que Melinda és 
la pacient que la Dra. Paige li envia!.

Descongélate

Gènere: Comèdia, cinema negre.
Director: Félix Sabroso
Protagonistes: Candela Peña (Iris), Pepón Nieto (Justo), Loles León (Katy), Rubén 
Ochandiano (Berto), Jose Ángel Egido (Productor), Óscar Jaenada (Director), Pilar Castro 
(Anita), Roberta Marrero (Nona), Ángel Burgos (Chava).

 

Sinopsi: El barri de Lavapiés, i el seu ambient cosmopolita, modern i solidari, és l'escenari d'una comèdia 
agredolça però realista, on una humil família d'artistes de l'espectacle, Els Santos, tracten amb gran 
dificultat de tirar endavant sense que la sort no els hagi acompanyat mai. Justo és un actor que treballa en 
un cabaret de Lavapiés regentat pel seu germà, Berto, un jove expresidiari que a més trafica amb 
pastilles. Iris, l'esposa de Justo, és una dona dolça que es dedica a donar classes de cuina a les senyores 
del barri. Encara que el cabaret i les classes no són activitats massa lucratives, Iris i Justo porten una vida 
bohèmia i senzilla, en la que sense posseir grans ambicions, viuen feliços. La sort fa que una nit aparegui 
pel Cabaret el director de cinema de moda, Aitor, una espècie d'infant terrible de vida camikaze, que es 
queda meravellat amb el cutre-show de Justo i cec de coca li ofereix l'oportunitat de la seva vida: un 
protagonista de cinema en una producció important. Iris, Berto i fins la pròpia mare de Justo, Katy, una 
exvedette addicta als congelats, veuen en aquesta oportunitat que la vida li ofereix a Justo, la solució a les 
seves pròpies misèries. La qüestió es complica quan una nit abans de signar el milionari contracte el 
director mor accidentalment a casa de Justo i Iris, fent que s'esvaeixin els somnis de prosperitat de la 
família Santos. Iris es nega a acceptar que han perdut i proposa ocultar el cadàver fins que es firmi el 
contracte. Justo, propens als quadres d'ansietat, es nega a aquest pla absurd, però acaba accedint davant 
les amenaces d'abandó de la seva esposa, que mostra una faceta ambiciosa fins ara desconeguda. El que 
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sembla un pla simple es complica per mitjà d'una infinitat de punts de girs en una trama trepidant i de to 
àcid en què participaran un munt de personatges: des del productor de la pel·lícula, un madur acabat de 
separar que posa els seus ulls en la mare de Justo, fins a Anita, la núvia "fatxenda" i neuròtica del director 
o Chava, un captaire del barri, drogaaddicte de veu trencada que al final no és el que aparenta. La 
casualitat, la ironia de la vida i l'ambició són el tema de fons d'aquesta comèdia negra.

Piratas del Caribe. La Maldición de la Perla negra 
(Pirates of the Caribbean)

Gènere: Acció, aventures.
Director: Gore Verbinski
Protagonistes: Johnny Depp (Capità Jack Sparrow), Geoffrey Rush (Capità Barbossa), 
Orlando Bloom (Will Turner), Keira Knightley (Elizabeth Swann), Jonathan Pryce 
(Governador), Jack Davenport (Comodor Norrington).

 

Sinopsi: Per a l'espavilat i seductor Capità Jack Sparrow (Johnny Depp), les cristal·lines aigües del Carib, 
igual que totes les mars del món, representen un gegantí escenari ple de misteri i aventures. Però la 
idíl·lica vida de Jack naufraga quan el seu enemic, l'astut Capità Barbossa (Geoffrey Rush), li roba el seu 
vaixell, el Perla Negra, i ataca la ciutat de Port Royal, segrestant Elizabeth Swann (Keira Knightley), la 
preciosa filla del Governador (Jonathan Pryce). Will Turner (Orland Bloom), l'amic de la infància 
d'Elizabeth, s'uneix a Jack per confiscar el vaixell més ràpid de la flota anglesa, el HMS Interceptor, en un 
acte de galanteria per tal de rescatar-la i de pas recuperar el Perla Negra. Però el promès d'Elizabeth, 
l'ambiciós i atractiu Comodor Norrington (Jack Davenport), persegueix el duet i la seva variada tripulació a 
bord del HMS Dauntless. Encara que Will no ho sap, Barbossa i la seva tripulació són víctimes d'un conjur 
pel qual estan condemnats a viure eternament i a transformar-se cada nit en esquelets vivents. El conjur 
només pot trencar-se si tornen el tresor que un dia van robar. Els increïbles enemics dels protagonistes 
cobren vida gràcies a uns efectes visuals fabulosos mentre que els nostres valents herois lluiten sense 
parar contra Barbossa i la seva invencible tripulació de pirates del Carib.

Boat trip. Este barco es un peligro 
(Boat trip)

Gènere: Comèdia
Director: Mort Nathan
Protagonistes: Cuba Gooding Jr. (Jerry), Horatio Sanz (Nick), Roger Moore (Lloyd), 
Roselyn Sanchez (Gabriella), Vivica A. Fox (Felicia), Lin Shaye (Sonja), Victoria Silvstedt 
(Inga).

 

Sinopsi: Jerry (Cuba Gooding Jr) està deprimit perquè la seva núvia (Vivica Fox) l'ha deixat. El seu millor 
amic, Nick (Horatio Sanz), proposa llavors un creuer per a persones soles que estarà replet de dones 
boniques i sense compromís. El problema és que fins després de salpar no s'adonen que s'han ficat en un 
vaixell exclusiu per a gais, entre ells Lloyd (Roger Moore), que només té ulls per a Nick. Les perspectives 
milloren considerablement quan Gabriella (Roselyn Sanchez) decideix que li agrada Jerry. La cosa acaba 
d'arreglar-se quan el vaixell rescata quinze atractives i bronzejades components de l'Equip dels Biquinis 
Suecs, entre les que es troba Inga (Victòria Silvstedt), que a l'instant embogeix amb Nick. Però quan Nick 
es cola a la cabina de la noia per a una cita nocturna, només troba l'entrenador de l'Equip dels Biquinis 
(Lin Shaye), que no està disposat a permetre que les seves noies intimin amb cap representant del sexe 
masculí. El resultat és una divertidísima comèdia on un inversemblant vaixell de l'amor permet Jerry i Nick 
conèixer les dones de les seves vides.
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Before the storm 
(Före Stormen)

Gènere: Drama
Director: Reza Parsa
Protagonistes: Per Graffman (Ali), Maria Lundqvist (Clara, dona d'Ali), Sasha Becker 
(Sara), Anni Egecioglu (Jenny, germana de Sara), Emil Odepark (Leo), Tintin Anderzon 
(mare de Leo), Christen Fant (padre de Leo), Eric Lager (germà de Leo), Nasrin Pakkho 
(el Correu), Caweh Passereh (Nét del Correu), Mina Azarian (ex-dona d'Ali).

Sinopsi: Ali és un taxista d'origen àrab que ara viu a Suècia amb la seva dona sueca i les seves dues filles 
adolescents. El que elles no saben és el que ell va ser una vegada i el que ell va fer al seu país natal a 
l'Orient Mitjà. Leo és un jove de 12 anys que assisteix a la mateixa classe que Sara (una de les filles d'Ali). 
Sa mare és policia, però el que ella no sap és que el seu fill està sent assetjat per estudiants més grans a 
l'escola. El terror s'obre pas de nou a la vida d'Ali quan un correu lliura un amenaçador missatge procedent 
del seu fosc passat. Un paquet que conté un dit tallat amb un anell de boda. Una cinta de vídeo mostra 
que la seva exesposa, Hana, continua viva i que Ali té un fill. Ali va abandonar el país creient que ella era 
morta. Però el veritable malson comença quan el grup de guerrillers vol que s'uneixi a la seva causa 
lluitant contra el règim i que assassini Johan Sander, un industrial suec que exporta camions, els quals són 
utilitzats per les tropes del govern del país natal d'Ali com a llançadores de míssils. Les mateixes tropes 
contra les quals Ali lluitava. Les mateixes tropes que continuen massacrant els seus compatriotes. Es 
tracta de fer-ho o morir... les vides de la seva anterior família estan en perill. La pregunta és: salvarà Ali 
les seves vides llevant una altra vida? Posarà en perill el futur de la seva família sueca rebutjant 
l'amenaça? El terror apareix a la vida diària de Leo en la forma del jove de 15 anys anomenat Danne, qui 
el persegueix i el turmenta, i que arriba fins la humiliació d'haver de caminar despullat davant les taquilles 
de les xiques i ser colpejat davant el seu amor secret, Sara. Ali és el detonant perquè Leo es decideixi a fer 
quelcom. Li diu a Leo de manera amistosa que ha de prendre una posició per posar fi a la assetjament que 
pateix. O bé fa quelcom... o bé no fa res. Les conseqüències de la decisió de Leo resulten ser quasi fatals 
quan decideix enfrontar-se a la seva situació i roba per a això l'arma de servei de sa mare a fi de donar-li 
a Danne una lliçó. Les coses es compliquen i Leo, accidentalment, dispara i fereix Danne. Ple de pànic, 
escapa sense saber què fer. Danne sobreviu per poc, però aconseguirà sortir del coma? La mare de Leo se 
n'adona del que ha ocorregut i obliga Leo que confessi la veritat, però aquest s'escapa. Ambdós, Ali i Leo, 
estan sols. No hi ha tornada una vegada s'ha aconseguit cert punt..

El rincón de los secretos 
(Little Secrets)

Gènere: Drama
Director: Blair Treu
Protagonistes: Evan Rachel Wood (Emily Lindstrom), Michael Angarano (Philip), David 
Gallagher (David), Vivica A. Fox (Pauline).

 

Sinopsi: Emily (Evan Rachel Wood) és una jove violoncelista de catorze anys. Decideix no passar les seves 
vacances en un campament d'estiu amb les seves amigues perquè es vol presentar a unes audicions per a 
una orquestra simfònica. Però l'estiu se li fa més pesat del que esperava, ja que sa mare està en 
embarassada i sembla molt més preocupada pel nou bebè que per ella.

Última llamada 
(Phone booth)

Gènere: Thriller
Director: Joel Schumacher
Protagonistes: Colin Farrell (Stuart Shepard), Forest Whitaker (Capità Ramey), Katie 
Holmes (Pamela Mcfadden), Radha Mitchell (Kelly Shepard), Kiefer Sutherland (qui truca).
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Sinopsi: Ambientada en la seva integritat dins i als voltants d'una cabina de telèfon de la ciutat de Nova 
York, segueix els passos d'Stuart Shepard (Colin Farrell), un assessor de publicitat que es troba atrapat 
després que un comunicant anònim (un assassí en sèrie amb un rifle amb mira telescòpica) l'amenaci de 
matar-lo si se li acut penjar. Què faries si sentissis sonar insistentment el telèfon d'una cabina pública? 
Saps que no té res a veure amb tu, però l'instint t'obliga a agafar-lo. Quan sona el telèfon cal agafar-lo, 
però quan Stuart Shepard despenja l'aparell, es veu a si mateix enganxat en un tortuós joc. Si se li acut 
penjar, li diu el comunicant (Kiefer Sutherland), Stuart serà un home mort. Un imprevist i terrible acte 
violent ocorregut al costat de la cabina crida l'atenció de la policia, que arriba al lloc amb un petit exèrcit 
de tiradors d'elit. Ells creuen que Stuart, i no aquest desconegut comunicant de qui no saben res, és el 
perillós home que moments abans empunyava un arma. El capità Ramey (Forest Whitaker), l'oficial de 
major rang present al lloc, intenta parlar amb Stuart fora de la cabina. Però sense que Ramey, ni els seus 
homes, ni el circ muntat pels mitjans de comunicació presents al lloc, ni Kelly, la dona de Stuart, ni 
Pamela, el seu client i potencial flirteig, sospiten res, el comunicant els té a tots en el punt de mira del seu 
rifle d'alta precisió. Quan arriba l'ocàs, Stuart (l'encarnació d'una existència autosuficient regida per una 
ètica més que discutible) ha de patir una sobtada i inesperada evolució moral. Està a mercè del 
comunicant anònim. Les mentides, les mitges veritats i l'ofuscació de Stuart ja no tenen cap importància. 
Al contrari, ara ha de mirar dins de si mateix i treure forces de debilitat per tractar de ser més llest que el 
seu interlocutor, portant el joc a un nivell encara més perillós.

Noviembre

Gènere: Drama
Director: Achero Mañas
Protagonistes: Óscar Jaenada (Alfredo), Ingrid Rubio (Lucía), Paloma Lorena (Lucía), 
Juan Díaz (Daniel), Juan Margallo (Daniel), Javier Ríos (Juan), Ángel Facio (Juan), Adriana 
Domínguez (Alicia), Amparo Valle (Alicia), Jordi Padrosa (Imanol), Fernando Conde 
(Imanol), Juanma Rodríguez (Pedro), Juan Diego (Pedro),Núria Gago (Helena), Amparo 
Baró (Helena), Héctor Alterio (Yuta).

 

Sinopsi: Tanquen les sales, l'art està al carrer! Propulsat pel crit revolucionari i un esperit que encara 
conserva el seu vernís d'idealisme, un jove Alfredo decideix crear "un art més lliure, fet amb el cor, capaç 
de fer que la gent se senti viva". El seu concepte del teatre comença més enllà de l'escenari, es trasllada a 
peu de carrer, cara a cara amb el públic. Allà en una plaça qualsevol, en un parc o a l'avinguda més 
comercial de la ciutat, Alfredo i el seu grup Noviembre comencen la funció: dimonis que provoquen els 
passejants, actuacions de denúncia social, accions portades a l'extrem que posen en alerta les forces de 
l'ordre públic. No hi ha límits ni censures, només hi ha idees i totes valen si són capaços d'aconseguir que 
l'espectador deixi de ser espectador i passi a formar part del guió; se sorprengui, s'espanti, rigui o plori. El 
teatre com la vida, la vida com el teatre... ja no hi hi ha diferència.

Hotel Danubio

Gènere: Melodrama
Director: Antonio Giménez-Rico
Protagonistes: Santiago Ramos, Carmen Morales, Mariola Fuentes, José Sazatornil, Iñaki 
Miramon. 

Sinopsi: Hugo, un escriptor fracassat al Madrid dels 50 (li diuen, una vegada i una altra, que les seves 
històries no interessen per falta de credibilitat), manté relacions amb Ivón, jove i bella noia de cor d'una 
Companyia de Revistes, obsessionada de deixar de treballar, casar-se i viure sense aclaparaments 
econòmics. Hugo té un fill, Carlos, quasi de l'edat d'Ivón, qui, a més d'arrabassar a son pare part de 
l'herència, acaba per enamorar la bella noia. No obstant això, un misteri s'estén sobre el jove, ric i atractiu 
fill de Hugo, misteri que únicament coneixerem al final, quan Carlos obliga son pare a prendre una tràgica i 
desesperada solució, de la qual, paradoxalment, ningú no podrà culpar-lo.
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Confidence 

Gènere: Thriller
Director: James Foley
Protagonistes: Edward Burns (Jake Vig), Rachel Weisz (Lily), Dustin Hoffman (Winston 
King), Andy García (Gunther Butan), Paul Giamatti (Gordo), Donal Logue (Whitworth), 
Luis Guzmán (Manzano), Brian Van Holt (Shills Miles), Franky G (Lupus), Morris Chestnut 
(Travis (Butch)), Louis Lombardi (Big Al), Leland Orser (Lionel Dolby). 

 

Sinopsi: La vida de Jake Vig (Edward Burns) podria dependre del que no sap. Aquest espavilat i elegant 
estafador acaba d'estafar milers de dòlars a l'ingenu Lionel Dolby amb l'ajuda del seu equip: Gordo (Paul 
Giamatti), Shills Mils (Brian Van Holt), Big Al i dos agents corruptes del Departament de Policia de Los 
Angeles, Lloyd Whitworth (Donal Logue) i Omar Manzano (Luis Guzmán). No obstant això, quan Lionel i 
Big Al apareixen morts, surt a la llum que Lionel no era un tipus qualsevol; Jake no tarda a esbrinar que 
era comptable de l'excèntric cap de l'hampa Winston King (Dustin Hoffman). No sent una persona que 
s'acovardeixi davant un desafiament, Jake s'ofereix a tornar els diners a King muntant el més gran cop de 
la seva vida. La víctima serà ni més ni menys que Morgan Gillette, un banquer que manté estrets llaços 
amb el crim organitzat. Amb una aposta tan elevada, Jake recorre a una atrevida carterista anomenada 
Lily (Rachel Weisz), que s'incorpora a l'equip per a dur a terme un complex pla que entrebarreja crèdits a 
empreses, comptabilitat creativa, transferències bancaris i comptes a l'estranger. El primer indici de 
desastre apareix quan la rossa Lily es presenta al treball amb el cabell acabat de tenyir de vermell, la qual 
cosa no podia ser pitjor presagi. Per acabar de complicar les coses, Jake no només haurà de veure-se-les 
amb el seu enemic jurat, l'agent del FBI Gunther Bhutan (Andy García), sinó amb el sequaç de King, Travis 
(Morris Chestnut) i amb la traïció d'un dels seus col·laboradors. Amb tanta mala papereta, Jake i el seu 
equip es veuen obligats a portar la davantera tant als criminals com a la policia per poder liquidar el deute 
contret.

Jeepers Creepers 2

Gènere: Terror 
Director: Victor Salva
Protagonistes: Ray Wise (Jack Taggart), Jonathan Breck (Creeper), Eric Nenninger 
(Scott Braddock), Garikayi Mutambirwa (Deaundre Davis), Nicki Aycox (Minxie Hayes), 
Drew Tyler Bell (Jonny Young), Billy Aaron Brown (Andy Buck), Kasan Butcher (Kimball 
Ward), Lena Cardwell (Chelsea Farmer), Marieh Delfino (Rhonda Truitt), Josh Hammond 
(Jake Spencer), Travis Schiffner (Izzy Bohen), Al Santos (Dante Belasco). 

  

Sinopsi: Avui és el 22è dia en el ritual alimentari de l'abominable criatura coneguda com The Creeper, la 
qual s'alimenta dels òrgans arrancats vius de les seves víctimes. A aquest monstre caníbal procedent de 
temps remots li queda encara un dia més per afartar-se de carn humana i desaparèixer de nou, i esperar 
en hivernació fins a la seva propera temporada de caça d'aquí a 23 anys. Taggart i els seus fills es troben 
treballant als panissars de la seva propietat quan la bèstia d'enormes ales agafa el benjamí de la família, i 
el transporta pels aires cap a un destí que s'endevina aterridor. Destrossat, Taggart i el seu altre fill 
comencen a carregar en silenci en una furgoneta totes les seves armes, preparats per a un duel que mai 
podran guanyar. Escolten amb atenció la ràdio d'ona curta per veure si algú diu alguna cosa sobre el 
parador del monstre. Dia 23. En una carretera deserta de la mateixa àrea, un autobús escolar transporta 
un equip de bàsquet estudiantil i a les seves animadores. Tornen de guanyar un important trofeu en un 
campionat estatal. Quan l'autobús s'avaria en un tram solitari del camí, l'excitació per la victòria es 
converteix ràpidament en inquietud. Informats sobre els inenarrables horrors trobats en cau descobert de 
The Creeper, comencen a sentir-se en successius informes radiofònics. No hi ha ningú a la vista que pugui 
ajudar-los, els mòbils no tenen cobertura, i les seves crides d'auxili per la ràdio de banda ampla obté 
només un sepulcral silenci com a resposta. Amb la posta de Sol, The Creeper descendeix sobre l'autobús, 
convertint la conductora i els entrenadores en les seves primeres víctimes. Els aterrits adolescents només 
es tindran a si mateixos per vèncer aquell depredador, la gana del qual és tan terrible com insaciable. Un a 
un, els atletes cauran presa de The Creeper, que ja olora la seva propera víctima. Els nois s'enfronten ara 
a un espantós dilema: Han de romandre units a l'autobús, o millor haurien d'abandonar als que tenen més 
possibilitats de morir i escapar molt de pressa camp a través?. Finalment, algú sembla contestar-los des 
de l'aparell de ràdio. És Taggart. Consumit pels seus desitjos de revenja, ha anat seguint el rastre de The 
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Creeper en el seu deliri alimentari, i quasi el té al seu abast. Però, tindrà alguna possibilitat davant la 
poderosa i espectral abominació que s'ha endut el seu fill?.

Doble contratiempo 
(Double Whammy) 

Gènere: Thriller
Director: Tom Dicillo
Protagonistes: Denis Leary (Ray Pluto), Elisabeth Hurley (Dra. Ann Beamer), Steve 
Buscemi (Jerry Cubbins), Luis Guzmán (Juan Benitez), Chris Noth (Chick Dmitri), Keith 
Knobbs (Duke), Donald Faison (Cletis), Melonie Diaz (Maribel Benitez).

 

Sinopsi: Ray Pluto és un detectiu de policia de Nova York, un bon professional en plena crisi emocional a 
causa del sentiment de culpabilitat que pateix després de la mort de la seva dona i la filla, que creu que 
podia haver evitat. Com a conseqüència, Ray es tanca en si mateix i fuig de tot contacte humà, excepció 
del seu company Jerry i de Juan, el porter del ruïnós edifici d'apartaments on viu. Pateix de problemes 
d'esquena, també l'interessa ajudar Juan un problemàtic adolescent, que sempre s'està barallant amb son 
pare. Cansat de la vida, no aconsegueix aturar una massacre en un restaurant de menjar ràpid. En 
comptes d'això un nen aconsegueix reduir l'agressor amb la seva arma reglamentària. Des de llavors 
lluitarà per recuperar la reputació dins del departament (on és una veritable rialla), la seva imatge pública 
i fins i tot la seva pròpia autoestima.

Human Nature

Gènere: Comèdia
Director: Michel Gondry
Protagonistes: Tim Robbins (Nathan Bronfman), Patricia Arquette (Lila Jute), Rhys Ifans 
(Puff), Miranda Otto (Gabrielle), Hilary Duff (jove Lila), Mary Kay Place (mare de Nathan), 
Robert Forster (pare de Nathan), Rosie Perez (Louise), Miguel Sandoval (Wendall el 
Terapeuta), Peter Dinklage (Frank). 

 

Sinopsi: Durant una expedició a la selva, uns investigadors troben un home que ha estat criat per mones, 
sense haver mantingut cap contacte amb l'ésser humà. Contents davant el descobriment, el porten a 
civilització per poder estudiar-lo. El doctor Nathan Bronfman pren Puff sota la seva tutela i comença a 
ensenyar-li totes les regles d'etiqueta de la societat occidental. Al contrari, la seva núvia Lilà creu que en 
un ésser tan innocent i lliure com ell i no se l'ha de corrompre amb les ximpleries de la nostra societat. En 
la lluita pel poder, un triangle d'amor poc freqüent emergeix exposant la perversitat del cor humà i les 
mentalitats de la ment civilitzada.

Días de fútbol

Gènere: Comèdia 
Director: David Serrano
Protagonistes: Alberto San Juan (Jorge), Ernesto Alterio (Antonio), Natalia Verbeke 
(Violeta), Pere Ponce (Carlos), Fernando Tejero (Serafin), Roberto Álamo (Ramon), Secun 
De La Rosa (Gonzalo), Luis Bermejo (Miguel), Nathalie Poza (Patricia), María Esteve 
(Carla), Lola Dueñas (Macarena), Pilar Castro (Barbara).

 

Sinopsi: Jorge té trenta anys i pensa que la seva vida no pot empitjorar. El seu treball el deprimeix i la 
seva núvia el deixa quan ell li demana el matrimoni. Però encara que sembli mentida les coses sempre 
poden anar a pitjor i com a mostra només cal fer una ullada als seus amics: Ramón no sap que li treu de 
polleguera, si les idees de la seva dona, o el seu més que perduda lluita contra l'alopècia; Gonzalo porta 
tant de temps estudiant dret com buscant núvia, i a aquest pas no sembla que vagi a aconseguir cap de 
les dues coses; Carlos aspira a ser un gran actor però no ha passat de ser secundari a la teletenda; Miguel 
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és policia i pare de família però el seu somni és ser cantautor, la qual cosa treu de polleguera la seva 
dona. L'únic que sembla portar controlades les regnes de la seva vida és Antonio, però això no vol dir molt 
tenint en compte que acaba de sortir de la presó. Creuen que ha arribat el moment de canviar les seves 
vides i la brillant solució que troben és tornar a muntar l'equip de futbol que tenien de joves, i per fi 
guanyar quelcom a la seva vida, encara que sigui un trofeu de futbol 7.

Abajo el amor 
(Down with love) 

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Peyton Reed
Protagonistes: Renée Zellweger (Barbara Novak), Ewan McGregor (Catcher Block), 
David Hyde Pierce (Peter McMannus), Tony Randall (Theodore Banner), Sarah Paulson 
(Vikki Hiller). 

  

Sinopsi: Barbara Novak (Renée Zellweger) és una ambiciosa dona que arriba a Nova York, amb el seu 
llibre sota el braç, disposada a triomfar. El seu llibre, "Abajo el amor", suposa tota una revolució en el 
conservador món de 1962, ja que Novak proposa un nou tipus de feminisme que proposa a la dona que 
deixi d'enamorar-se. Sense amor, la dona aconseguirà realitzar-se i gaudir del sexe sense haver d'establir 
cap vincle que l'esclavatge. Peter McMannus, editor de la revista masculina "Know", i té en plantilla 
Catcher Block (Ewan McGregor), el seu millor periodista que és tan conegut pel seu treball com per la seva 
fama de faldiller. McMannus vol que Block vagi a entrevistar-se amb Novak, però Block no troba temps en 
la seva ajustada agenda de flirtejos per a una dona a qui imagina sense cap tipus d'atractiu. Quan el 
conjunt de la població femenina decideix seguir els consells de Novak, Block trama un pla per intentar 
desemmascarar la dona que ha revolucionat els (sòlids) fonaments de la societat nord-americana. 

Baby

Gènere: Drama 
Director: Philipp Stölzl
Protagonistes: Alice Dwyer (Lilli), Lars Rudolph (Paul), Filip Peeters (Frank), Irina Platon 
(Lana). 

Sinopsi: Frank (Filip Peeters) i Paul (Lars Rudolph) són dos amics que decideixen anar-se'n a passar uns 
dies de vacances a Holanda. Però la tragèdia els persegueix quan pateixen un aparatós accident de tràfic 
en què moren les seves respectives esposes, mentre que tant ells com la filla de Frank, Lilli, sobreviuen. 
Nou anys després els dos homes porten una vida difícil: viuen junts, i un d'ells treballa com a cambrer, 
mentre que l'altre és porter en un local de striptease. Per la seva banda, Lilli (Alice Dwyer) ja es va fent 
gran, i s'ha convertit en una atractiva adolescent que es comença a sentir atreta pels nois. Un d'ells és 
Tommy, un jove que treballa repartint pollastres a domicili, i amb qui té una curta relació. La mala ratxa 
comença quan Lilli sedueix Paul, i es queda embarassada. Frank sospita que Tommy és el pare de la 
criatura, i per això, fora de si, va al lloc on treballa i el mata. Frank és detingut i tancat a la presó, mentre 
que Lilli i Paul fugen cap a la costa holandesa, just al lloc on va ocórrer el fatal accident fa nou anys. Quan 
ambdós ja s'han instal·lat en un càmping de mala mort, Frank comença a adonar-se del que va passar.

Diablo 
(A man apart) 

Gènere: Drama 
Director: F. Gary Gray
Protagonistes: Vin Diesel (Sean Vetter), Larenz Tate (Demetrius Hicks), Timothy 
Olyphant (Jack Slayton), Jacqueline Obradors (Stacey Vetter), Geno Silva (Memo Lucero), 
Steve Eastin (Ty Frost), Juan Fernández (Mateo Santos), George Sharperson (Big Sexy), 
Mike Moroff (Gustavo León). 
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Sinopsi: Sean Vetter (Vin Diesel) i el seu company Demetrius Hicks (Larenz Tate) van créixer en els durs 
carrers de Los Angeles, però ara treballen junts com a agents de la DEA, lliurant una guerra que dura ja 
set anys per detenir el sagnant tràfic de drogues a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. Anomenats 
"els pistolers" per les seves dures tàctiques dels carrers, la seva fermesa dóna fruits quan atrapen el famós 
cap del càrtel de Baixa Califòrnia, Memo Lucero (Geno Silva). Amb Lucero tancat a una presó de màxima 
seguretat, Vetter finalment pot tornar a casa amb la seva esposa, Stacy (Jacqueline Obradors), per 
refugiar-se al seu santuari de pau particular de la dura realitat del seu treball. Però després de l'arrest de 
Lucero, un home misteriós, conegut com a Diablo, apareix inesperadament per reclamar violentament el 
liderat en el càrtel de Baixa Califòrnia. I quan Vetter i Hicks es proposen identificar i detenir aquest perillós 
i esmunyedís nou adversari, Diablo converteix la lluita en quelcom personal, robant-li a Vetter l'única 
persona que dóna sentit a la seva vida, la seva dona, Stacy, que mor a les mans d'un sicari d'aquest home 
sense escrúpols. Sense res a perdre, Vetter empra tots els recursos al seu abast per acabar amb Diable, 
incloent una fràgil aliança amb l'empresonat Lucero. Vetter no es detindrà davant res per venjar 
l'assassinat de la seva esposa, vorejant perillosament la línia entre la justícia i la il·legalitat, fins i tot si 
això li suposa enfrontar-se a la unitat de policia a qui ha dedicat la seva vida. 

Identidad 
(Identity) 

Gènere: Thriller 
Director: James Mangold
Protagonistes: John Cusack (Ed), Ray Liotta (Rhodes), Amanda Peet (Paris), John 
Hawkes (Larry), Alfred Molina (Doctor), Clea Duvall (Ginny), John C. Mcginley (George), 
Lee Scott (Lou William), Jake Busey (Robert Maine), Taylor Vince (Malcolm Rivers Pruitt), 
Rebecca DeMornay (Caroline Suzanne). 

 

Sinopsi: Una tempesta obliga deu estranys a coincidir en un tètric hostal de carretera. La carretera està 
inundada i no es pot anar en cap direcció. Els protagonistes d'aquesta història estan atrapats en un lloc 
sense telèfon, sense cap comunicació amb l'exterior i situat al mig d'un laberint. Però és millor sentir-se 
fora de perill a l'hostal que dins d'un cotxe al mig d'una tempesta. Encara que quan descobreixin que seran 
assassinats un a un, el motel no els semblarà tan segur. Hauran de descobrir si ha estat la casualitat, o el 
destí, la qual cosa els ha portat fins aquest sinistre lloc. Un xofer de limusines (John Cusack), una estrella 
de televisió dels anys vuitanta (Rebecca DeMornay), un sinistre policia (Ray Liotta) que escorta un assassí 
(Jake Busey), una prostituta (Amanda Peet), una parella de novençans (Clea Duball i William Llig Scott) i 
una família en crisi (John C. McGinley, Leila Kenzle i Bret Oler), són els qui es refugien en aquest motel 
regentat per un nerviós John Hawkes (i ja són onze). Anys més tard, un psiquiatre interpretat per Alfred 
Molina tracta amb un pertorbat l'assassinat de "vuit" persones en un motel.

Vidas furtivas 
(The man who cried)

Gènere: Drama
Director: Sally Potter
Protagonistes: Christina Ricci (Suzie), Cate Blanchett (Lola), John Turturro (Dante 
Dominio), Johnny Depp (Cesar), Harry Dean Stanton (Felix Perlman), Oleg Yankovsky (el 
pare), Claudia Lander-Duke (jove Suzie), 

 

Sinopsi: Fegele, una jove jueva russa (Christina Ricci) marxa d'Alemanya cap a París, on treballa com a 
ballarina, durant la Segona Guerra Mundial amb el propòsit secret d'emigrar cap a Amèrica per conèixer el 
seu veritable pare. A París coneix el personatge que interpreta Johnny Depp, un gitano de costums 
bohemis acompanyats sempre d'un cavall. Després d'un temps, aquest acaba enamorant-se d'ella. No 
obstant això, i com en tota història d'amor, sempre sorgeixen problemes derivats de la gelosia i les 
persones que rodegen els enamorats. Un cantant d'òpera (John Turturro) i la seva companya de pis a París 
són elements pertorbadors al dia a dia de la jove protagonista. Sembla que el viatge a Amèrica serà més 
difícil d'escometre del que s'esperava.
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La liga de los hombres extraordinarios 
(The league of extraordinary gentlemen)

Gènere: Aventura
Director: Stephen Norrington
Protagonistes: Sean Connery (Allan Quatermain), Shane West (Tom Sawyer), Peta 
Wilson (Mina Harker), Stuart Townsend (Dorian Gray), Richard Roxburgh (M), 
Naseeruddin Shah (El Capità Nemo), Tony Curran (Rodney Skinner), Jason Flemyng (Dr. 
Jekyll / Mr. Hyde).

  

Sinopsi: A l'Anglaterra victoriana, un malvat perpetra les seves malifetes amb la intenció de provocar una 
guerra mundial. Intentant evitar-ho, les autoritats reclutaran un grup de valents amb una peculiaritat: tots 
són herois literaris. Així Allan Quatermain (de Les mines del Rei Salomó interpretat per Sean Conery), el 
major aventurer del món, encapçala un grup de superherois, com Sayer o el Doctor Jekyll que són els 
encarregats d'enfrontar-se als perills corresponents. L'extraordinària Lliga de Quatermain està composta 
pel capità Nemo (Naseeruddin Shah), la vampiressa de Dràcula Mina Harker (Peta Wilson), l'home invisible 
Rodney Skinner (Tony Curran), l'agent del servei secret americà Sawyer (Shane West), Dorian Gray 
(Stuart Townsend), i el Dr. Jekyll / Mr. Hyde (Jason Flemyng). L'enigmàtic M (Richard Roxburgh), és qui 
recluta la Lliga. Els membres de la Lliga són perseverants individualistes, malfactors de fet, amb passats 
en els que hi ha llums i ombres i singulars dons que els han reportat alegries i penalitats alhora. Ara han 
d'aprendre a confiar els uns en els altres i treballar com a equip pel bé i l'esperança de la civilització. Amb 
poca preparació i cap temps per perdre, han de viatjar en l'extraordinari submarí del capità Nemo, el 
Nautilus, a la primera línia de defensa: Venècia, Itàlia. Allà, un emmascarat i boig individu, conegut com El 
Fantasma, planeja sabotejar una conferència de líders mundials mitjançant una cadena d'explosions 
successives, negant per complet la ciutat. L'amenaça és de proporcions catastròfiques, els riscs són 
majúsculs.

El buen ladrón 
(The good thief)

Gènere: Thriller
Director: Neil Jordan
Protagonistes: Nick Nolte (Bob), Tcheky Karyo (Roger), Saïd Taghmaoui (Paulo), Nutsa 
Kukhianidze (Anne), Gerard Darmon (Raoul), Marc Lavoine (Remi), Ouassini Embarek 
(Said), Emir Kusturica (Vladimir), Ralph Fiennes (Tony Angel).

  

Sinopsi: El bon lladre és una història d'enganys i duplicitat: els preceptes de l'expectació i la realitat es 
confonen amb un doble robatori, un fals Picasso, una doble addicció, un lladre bo i un policia cansat. Bob 
Montagnet (Nick Nolte), és un jugador i lladre americà que ha acabat en el Sud de França arruïnat i sense 
sort; està a més enganxat a l'heroïna, vici alimentat per un jove algerià, Said (Ouassini Embarek). La 
pel·lícula comença amb Bob jugant en un cau il·legal que supervisa Remon (Marc Lavoine), un proxeneta 
del barri. Bob va perdent, des de fa ja mesos. Sota els efectes d'heroïna, coneix Anne (Nutsa 
Kukhianidze), una jove dels països de l'Est "atrapada" per Remon. Bob està encisat per la seva bellesa, i 
en particular pels seus ulls de la sort. Quan la policia fa una batuda, Bob salva la vida de Roger (Tcheky 
Karyo), el detectiu. En aquest moment ens adonem que als dos homes els uneix un fort llaç d'amistat des 
de fa anys. Bob salva Anne de les urpes de Remon i deixa el seu jove amic Paulo (Said Taghmaoui) a 
càrrec d'ella. Quan Bob toca el fons, després de perdre el seu últim cèntim en les carreres, el seu altre 
sicari, Raoul, (Gerard Darmon), li proposa que els ajudi en un últim i espectacular cop a Monte Carlo. 
Després de passar la mona, Bob ajunta l'antiga banda, que amb l'ajuda d'un geni de la informàtica, 
Vladimir (Emir Kusturica), no planegen robar la caixa forta del Casino Riviera, sinó la cambra cuirassada 
que conté una col·lecció d'art incalculable.
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Papá Canguro 
(Daddy Day Care)

Gènere: Comèdia
Director: Steve Carr
Protagonistes: Eddie Murphy (Charlie Hinton), Jeff Garlin (Phil), Steve Zahn (Marvin), 
Regina King (Kim Hinton), Anjelica Huston (Srta Gwyneth Harridan), Kevin Nealon 
(Bruce), Lacey Chabert (Jeniffer), Jonathan Katz (Sr. Dan Kubitz), Siobhan Fallon Hogan 
(Peggy), Lisa Edelstein (mare de Crispin), Laura Kightlinger (Sheila), Leila Arcieri (Kelli).

 

Sinopsi: Charlie (Eddie Murphy) i Phil (Jeff Garlin) estan tan absorbits pels seus treballs com a alts 
executius de publicitat que estan perdent-se els plaers de la paternitat. Després de no obtenir els resultats 
esperats en una campanya publicitària sobre cereals vegetals, Charlie i Phil són acomiadats dels seus 
treballs. Això significa que no podran tornar a enviar als seus fills a l'Acadèmia Chapman perquè estiguin 
controlats per l'estricta Srta Gwyneth Harridan (Anjelica Huston). Després de fracassar en la recerca d'una 
ocupació, mentre és fa càrrec del seu fill de 4 anys, Ben (Khamani Griffin) el dia que la seva dona, Kim 
(Regina King), està treballant, Charlie té una idea. Així Phil i ell poden arreglar-se-les per a fer-se càrrec 
de 2 nens, quina dificultat pot tenir fer-se'n càrrec de 10?. Més dur del que mai no haguessin imaginat. 
Tots els nois són diferents i tots suposen un animadíssim desafiament; de sobte tenen absoluta necessitat 
de llepolies, o fantasiegen sobre ser súper herois, o destrossen tot el que hi hagi a la vista... Charlie i Phil 
aviat s'adonen del que els ve al damunt. Però a poc a poc aprenen a portar els nens i la seva nova 
aventura Papà Cangur creix, lliurant els nens de l'estirada Acadèmia Chapman. A mesura que augmenta el 
nombre de nens, es busquen un tercer cuidador, Marvin (Steve Zahn), que sembla parlar el llenguatge 
dels nens, probablement perquè ell mateix és només un nen gran. Ensenyar els nens a llegir, a jugar, a 
interactuar entre ells i a divertir-se al mateix temps. Pas a pas Charlie i Phil es van acostant als seus fills, 
fins que aprenen a apreciar els impagables moments pare i fill. No obstant això, quant millor treballa Papà 
Cangur, més amenaçada se sent Gwyneth Harridan, la qual cosa desencadena una confrontació. Ara són 
els papàs contra la pitjor mare de tots ells.

Escapando de la oscuridad 
(Soul Survivors)

Gènere: Terror, thriller
Director: Steve Carpenter
Protagonistes: Casey Affleck (Sean), Wes Bentley (Matt), Eliza Dushku (Annabel), 
Angela Featherstone (Raven), Melissa Sagemiller (Cassie), Luke Wilson (Jude), Carl Paoli 
(Deathmask).

 

Sinopsi: Cassandra porta una vida feliç: té 19 anys, és bonica i sensible, té bons amics i un nuvi 
meravellós, Sean. Està a punt de començar el seu primer any a la Universitat quan, en un moment, la 
seva vida dóna un gir abismal. Una nit, tornant d'una festa amb els seus amics, una discussió amb el seu 
nuvi fa que es distregui i es produeix un terrible accident. Ella queda ferida i Sean mor. Durant la seva 
recuperació, es veu turmentada per la culpabilitat i perseguida per terribles visions i premonicions. 
Personatges del món dels morts semblen envolar-la i intenten cridar la seva atenció. S'està tornant boja o 
està realment atrapada en una lluita entre el món dels vius i el dels morts?.

Las manos vacías 
(Les mains vides)

Gènere: Comèdia
Director: Marc Recha
Protagonistes: Eduardo Noriega (Gerard), Olivier Gourmet (Eric), Eulalia Ramón (Maria), 
Jérémie Lippman (Axel), Lluís Hostalot (Jean-Claude), Dominique Marcas (Mme. 
Catherine), Mireille Perrier (Sophie), Pierre Berriau (Yann), Jeanne Favre (Lola), Sébastien 
Viala (Philippe), Mireia Ros (Anna), David Recha (Ramon).

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (117 de 162)14/06/2005 15:13:06

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/columbia/daddy_day_care/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.sonypictures.com/movies/daddydaycare/index.html
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/columbia/daddy_day_care/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.imdb.com/title/tt0218619/trailers','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.imdb.com/title/tt0218619/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.imdb.com/title/tt0218619/trailers','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://us.imdb.com/title/tt0347474/


Tinet - Tarragona InterNET

Sinopsi: Perroquet, un lloro domèstic ha vist morir la seva propietària, l'anciana Madame Catherine a 
causa dels seus excessos etílics. Eric, el mecànic del poble, decideix enterrar el cadàver en secret. La 
morta tenia un passat com a ballarina de casinos i havia estat amant d'un revolucionari català i un 
resistent francès durant la Segona Guerra Mundial. El mecànic era el seu company de farres i un assidu de 
la taverna del poble de Yann on, braç a braç amb el gendarme Jean-Claude, buida ampolles de vi. El seu 
nebot acaba de sortir d'un correccional i la convivència està resultant tensa. Madame Catherine amagava 
una caixa de galetes plena d'estalvis i després de la seva mort desapareix. Eric li ofereix a María, de qui 
està enamorat una màquina de rentar, encara que sigui la parella de Jean-Claude, el seu company de 
copes. La filla del taverner porta boig al cap d'estació, i un viatger s'atura al poble per embolicar les coses, 
encara que sigui una mica més.

Puerta del tiempo

Gènere: Animació
Director: Pedro Eugenio Delgado

Sinopsi: Alvaro i Paloma són dos germans de 8 i 12 anys respectivament, fascinats per l'enginy d'un ancià 
rellotger inventor, vell amic seu, que ha construït una màquina per poder veure en una pantalla èpoques 
passades i així tenir una visió més propera i real de la història. Isidro, l'ancià inventor, rellotger de 
professió, ha culminat el treball de tota la vida, que havien iniciat els seus avantpassats, també rellotgers. 
La màquina resulta, efectivament una cosa portentosa, que els permet assistir com a testimonis invisibles 
a èpoques prehistòriques, mai no vistes per cap home, o presenciar els primers moments de la humanitat 
prop d'un petit poblat on els homes es preparen per donar caça a un elefant, mentre un altre s'afanya a 
construir una gegantina roda, davant l'escepticisme dels del poble que no veuen per cap costat la utilitat 
que pugui tenir l'invent. Alvaro, noi inquiet incapaç d'estar-se quiet durant la demostració, trasteja amb un 
de les seves joguines, un modern aparell transformable en mecanisme volador, que se li escapa de les 
mans i s'introdueix sorprenentment dins de la pantalla. Álvaro, ansiós, per no perdre la seva petita 
joguina, es llança darrera d'ella i s'introdueix en la gran pantalla de plasma. La seva germana Paloma, 
temorosa per l'insensat del seu germà, es llança també darrera d'ell, a través de la pantalla, i caurà just al 
mig d'on l'inventor de la roda es disposa a provar el seu invent, llançant-se vessant abaix agafat al que va 
poder ser el primer vehicle rodat de la història. El vell Isidro queda desconcertat i angoixat. Ell només 
havia construït la màquina per veure el que passava en altres èpoques, però mai no va pensar que la 
pantalla pogués travessar-se físicament. Preocupat pel que pugui passar als nens i amb la incertesa de no 
saber si serà possible la tornada, el vell rellotger es llança també a través de la gran pantalla de plasma, 
emportant-se per si de cas, dos petits rellotges de polsera en què estava treballant per reproduir en petit 
les possibilitats de la màquina gran. Però la tornada al present no és tan fàcil com semblava. La persecució 
del senyor Isidro per una gran mamut l'obliga a tornar a creuar la pantalla, quedant-se el gran paquiderm 
encaixada en ella. Els nens es queden atrapats en el passat amb els dos rellotges sense saber com 
funcionen sent transportats d'un període històric a un altre, sense saber què fer. A l'Edat Mitjana troben un 
Mag Simeón que queda fascinat pel poder dels rellotges i en roba un d'ells, seguint els nens en el seu 
viatge a través del temps. El rellotger aconsegueix finalment que l'elefanta surti de la pantalla i intenta 
rescatar els nens. La màquina, després de l'accident, no torna a funcionar correctament i els petits 
rellotges comencen a donar problemes, ja que l'ambiciós Mag ha après el seu ús i comença a provocar 
viatges incontrolats a través del temps per a tots els personatges. L'ancià rellotger decideix finalment 
demanar ajuda als seus antecessors, que van ser els qui van idear l'invent.

Dos tipos duros

Gènere: Comèdia, acció
Director: Juan Martínez Moreno
Protagonistes: Antonio Resines (Paco), Elena Anaya (Tatiana), Jordi Vilches (Alex), Rosa 
María Sardá (Aramis), Fele Martínez (Bebe), Joan Crosas (Víctor), Mariola Fuentes 
(Reme), Manuel Aleixandre (Don Rodrigo), Jaime Blanch (Don Reinaldo Peña).

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2003/1.html (118 de 162)14/06/2005 15:13:06

http://www.puertadeltiempo.info/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.dostiposduros.com/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

 

Sinopsi: Paco (Antonio Resines) és un perdonavides a sou vingut a menys, un tipus ple de caspa i de 
deutes. Una d'elles és amb el senyor Rodrigo (Manuel Alexandre), el Vito Corleone de la ciutat de 
províncies on viuen, que fart d'esperar que li pagui li ofereix dues solucions: una, tirar-li un tret; dos, 
ensenyar-li la professió al seu nebot Alex (Jordi Vilches), un adolescent amb aspecte d'idiota que no 
sembla tenir el més mínim talent per a res que no sigui ficar la pota. Paco, encara que temptat per la 
primera opció, es veu obligat a triar la segona. Una de les ficades de pota d'Alex és incorporar al grup a 
Tatiana (Elena Anaya) una noia meuca que sembla estar necessitada ajuda. I en aquestes estan, amb Paco 
a la vora del suïcidi en veure's envoltat de semblant patuleia, quan sembla que la sort els somriu: una 
trucada de treball. El treball consisteix a segrestar una dolça i inofensiva carnissera, Aramís (Rosa María 
Sarda), i demanar un substanciós rescat que permetrà Paco pagar els seus deutes i perdre de vista els 
seus nous socis. Tot sembla molt senzill encara que, amb la gent adequada, és possible fer que fins a la 
cosa més fàcil es converteixi en un desastre. I així, passet a passet, desastre a desastre, els nostres herois 
aconsegueixen arribar a tenir tots els criminals del lloc volent acabar amb ells. Però sembla que tenen 
alguns recursos.

Una preciosa puesta de sol

Gènere: Drama
Director: Alvaro Del Amo
Protagonistes: Marisa Paredes (Rosario), Ana Torrent (Elena), Marta Larralde (Beatriz), 
Chema Muñoz (Fernando).

Sinopsi: Des de la seva ciutat, una àvia, Rosario (Marisa Paredes), la seva filla Elena (Ana Torrent) i la 
seva néta Beatriz (Marta Larralde) passaran juntes un cap de setmana a un hotel a la muntanya. Cada una 
té uns propòsits que desconeixen les altres. Rosario ha descobert que pateix una dolorosa malaltia 
incurable. Elena té l'encàrrec del seu marit d'anunciar a sa mare que no pot seguir amb ells a la casa 
familiar. La seva desagradable missió es complica amb l'aparició a l'hotel de Fernando (Chema Muñoz), el 
seu amant. Beatriz vol escapar del seu nuvi. El cap de setmana planteja un enfrontament dramàtic entre 
les tres, durant el qual arriben a conèixer-se millor i aprendre la difícil lliçó de la llibertat. Elena és l'única 
que torna a la ciutat i a l'estació anuncia al seu marit i al nuvi de la seva filla, que han anat a rebre-la, que 
té moltes coses que explicar-los.

Te doy mis ojos

Gènere: Drama romàntic
Director: Icíar Bollaín
Protagonistes: Laia Marull (Pilar), Luis Tosar (Antonio), Rosa María Sardá (Aurora), 
Candela Peña (Ana), Kiti Manver (Rosa), Sergi Calleja (terapeuta), Nicolás Fernández 
Luna (Juan). 

Sinopsi: Pilar (Laia Marull) fuig de casa seva una nit, amb el seu fill petitt, Juan (Nicolás Fernández Luna), 
i una maleta. Atemorida es refugia al pis de la seva germana Ana (Candela Peña), lluny del seu marit 
Antonio (Lluís Tosar), que no sap on ha anat la seva dona. Antonio aviat trobarà Pilar i tractarà de 
recuperar el seu amor i companyia amb la promesa d'un canvi en la seva actitud i en el seu caràcter. Però 
no li resultarà tan senzill com imaginava, perquè ara Pilar està començant a replantejar-se tot el seu món i 
a redescobrir fins i tot qui és ella mateixa. Encara que continua estant enamorada d'Antonio i desitja salvar 
la seva família. Malgrat la difícil relació amb sa mare (Rosa María Sarda), a qui el que l'importa són les 
aparences, Pilar trobarà el suport incondicional d'Ana, encara que no serà capaç de comprendre quins són 
els veritables sentiments de la seva germana. Pilar haurà de lluitar contra la por i contra el dolor que li 
causa el seu marit per poder tirar endavant.
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Buen viaje, Excelencia

Gènere: Comèdia
Director: Albert Boadella
Protagonistes: Ramón Fontserè (Franco), Pilar Sáenz (Dña. Carmen), Xavier Boada 
(Marqués), Minnie Marx (Dra. Müller), Jesús Agelet (Pacón), María Teresa Berganza 
(Carmencita, filla Franco), Lluis Elías (Dr. Vicente), Carles Romeu (Blas), Juan Viadas 
(pare Bulart). 

 

Sinopsi: Franco viu els seus últims dies a la seva residència, el Palau del Pardo; al costat de la seva 
esposa Carme Polo i la seva família. Cada vegada està més cansat i vell i el seu cap comença a delirar. 
Perquè ningú no sospiti que la salut del Cabdill corre perill, la família reté a la casa la doctora Müller, una 
experta psiquiatra a qui fan passar per neuròloga. I és que en aquests temps no està ben vista per 
aquesta singular família l'especialitat de psiquiatria, pels seus mètodes estranys que utilitza. La veritat és 
que en la seva decadència, Franco només fa cas la doctora, i la resta de la família assisteix amb 
estupefacció els deliris del dictador. A poca distància de El Pardo, que viu ancorada en altres temps, la 
societat espanyola és un focus; s'intueix que els dies del general Franco estan comptats, però es desconeix 
quin serà el destí del país després de tants anys de dictadura.

Dos policías rebeldes II 
(Bad Boys II)

Gènere: Acció
Director: Michael Bay
Protagonistes: Marcus Burnett (Martin Lawrence), Mike Lowrey (Will Smith), Sydney 
'Syd' Burnett (Gabrielle Union), capitán Howard (Joe Pantoliano), Theresa Burnett 
(Theresa Randle), Dad (Tom Hillmann), Hacker Hector (Patrick Cherry), Tito (Reynaldo 
Gallegos), Icepick (Treva Etienne), Johnny Tapia (Jordi Mollá). 

  

Sinopsi: Mike Lowrey (Wills Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence) continuen treballant com a 
detectius de narcòtics a Miami. La seva nova missió és complicada i s'anirà complicant més a mesura que 
ells fiquen els seus nassos a l'assumpte. Els nois han estat assignats per formar part d'un equip d'alta 
tecnologia la missió dels quals és destapar la trama del disseny d'èxtasi a Miami. No endevinen Mike i 
Marcus que aquesta missió molesta força a un despietat traficant anomenat Tapia (Jordi Mollà). Tapia no 
dubta a matar qualsevol que s'interposi al seu camí. I això inclou Syd, agent infiltrada i germana de 
Marcus. Per salvar Syd (Gabrielle Union), que damunt comença a tenir una relació amb Mike, aquests 
espavilats detectius ha de situar-se de nou al límit de la llei; en definitiva ells són dos policies rebels.

Together 
(Juntos / He ni zai yi qi)

Gènere: Drama
Director: Chen Kaige
Protagonistes: Tang Yun (Liu Xiaochun), Liu Peiqi (Liu Cheng), Chen Hong (Lili), Wang 
Zhiwen (Prof. Jiang), Chen Kaige (Prof. Yu Shifeng), Cheng Qian (Hui), Zhang Jing (Lin 
Yu). 

 

Sinopsi: Xiaochun porta tocant el violí des que tenia edat per a subjectar-lo. Ara té 13 anys i ha guanyat 
una llarga llista de premis regionals. És un noi tímid i sensible i ha estat educat en solitari per son pare, un 
home molt treballador. Xiaochun sempre s'ha expressat millor a través del violí que amb les paraules i està 
convençut que la música l'acosta a sa mare, una dona també música a qui mai no va arribar a conèixer. 
Xiaochun és la nina dels ulls de son pare, Lui Cheng, cuiner i de caràcter optimista. Ha posat totes les 
seves esperances en la música per al futur de Xiaochun i encara que és pagès sap que estudiar a Pequín és 
fonamental per al brillant futur que tant desitja per al seu fill. Amb els seus petits estalvis i la determinació 
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de Liu Cheng, pare i fill inicien un viatge a la gran ciutat on Xiaochun té una prova en una famosa escola 
de música. Les llums i la magnitud de Pequín impressionen el nen però més encara la visió d'una jove molt 
sexy a l'estació. De sobte Xiaochun es veu introduït dins d'un món de sensacions i possibilitats que ni havia 
imaginat. Quan Xiaochun queda cinquè en el concurs de l'escola, son pare convenç un professor excèntric 
a acceptar Xiaochun com a alumne particular. El professor Jiang és un solter empedreït molt donat a 
l'abstracció i canvis bruscos d'humor. No neteja el seu apartament des de la construcció de la Gran Muralla 
i els seus mètodes d'ensenyament no són gens ortodoxos. No obstant això, és capaç de guiar el seu dotat 
alumne cap a una major comprensió de la música i a tocar amb els sentiments en compte de dependre 
únicament del virtuosisme. Mentrestant, Xiaochun ha descobert que Lili, l'atractiva jove de l'estació, és 
pràcticament veïna seva. Potser Xiaochun entengui les complexitats de la música però en qüestions del 
sexe oposat és un principiant absolut. Lili està destinada a ser el primer amor de Xiaochun, la primera que 
li trenca el cor i la seva primera amiga de veritat. L'educació sentimental de Xiaochun també inclou el 
descobriment que Lili ven els seus favors a senyors adinerats a fi de mantenir el seu tren de vida. Per tal 
de pagar les classes del seu fill, Liu Cheng treballa sense parar en qualsevol cosa que troba. Un dia, quan 
fa una entrega en una casa, sent per casualitat el recital d'un jove virtuós. Decidit a aconseguir als millors 
professionals per al seu fill, Liu Cheng es presenta a l'anomenat professor del solista, el Sr. Yu. Yu, 
conegut per la seva capacitat de convertir joves talents en músics internacionals, accepta escoltar 
Xiaochun. Xiaochun deixa amb recansa el malhumorat Professor Jiang, a qui havia agafat afecte, i 
comença a estudiar amb l'exigent Yu. El seu nou professor és un gran manipulador i s'encarrega 
d'enfrontar Xiaochun amb la seva altra alumna preferida, Lin Yu. El dia abans de la interpretació més 
important de la seva vida, davant un jurat, el Professor Yu revela Xiaochun un secret que li canviarà la 
vida per a sempre.

Interstate 60

Gènere: Comèdia
Director: Bob Gale
Protagonistes: James Marsden (Neal), Gary Oldman (U.D. Grant), Amy Smart (Lynn), 
Amy Jo Johnson (Laura), Christopher Lloyd (Ray), Michael J. Fox (Sr. Baker), Kurt Russell 
(Capitán Ives), Chris Cooper (Bob Cody), Ann-Margret (Julia).

Sinopsi: Com la majoria dels nois de vint-i-tres anys, Neal Oliver té més interrogants sobre el seu futur 
que respostes. Hauria de matricular-se a la Facultat de Dret per complaure son pare o seguir els dictats del 
seu cor i fer-se pintor? Serà realment Sally, la seva núvia, la seva ànima bessona, o hauria, per contra, de 
buscar la dona misteriosa que s'introdueix en els seus somnis i inspira la seva creació artística? I hi ha 
quelcom dolent que no li agradi el BMW vermell descapotable que son pare li va regalar pel seu 
aniversari?. Mentre apaga les veles del seu pastís d'aniversari, Neil demana un desig: voldria tenir les 
respostes durant la seva existència; però, en comptes de veure's il·luminat a l'instant, se li dóna 
l'oportunitat d'emprendre un llarg viatge per una autopista que no figura en cap mapa, en la que el passat, 
el present i el futur, els "què passaria si", els "potser" i els "camins no batuts", convergeixen, s'ajunten i 
s'entremesclen. Aquesta aventura imparella és una oportunitat que Neal rep de Grant, un UD (La sigla 
"UD" significa "Un desig"), el rebrot immortal d'un follet i una índia xeienne, qui està en possessió de 
poders sobrenaturals i de la capacitat per concedir els desitjos d'aquells als qui vol afavorir. Als que no li 
agraden, Grant es limita a confondre'ls, per divertir-se. Durant els seus desplaçaments, Neal es topa amb 
una estranya mescladissa de personatges, molts dels quals afronten un destí únic, forjat per un desig o un 
somni. En el cafè El Diamant Blau, Neal coneix William Tolbert, que recorre el país devorant tot el que se li 
posa per davant. Amb un estómac insaciable, Tolvert va expressar un dia el desig de poder menjar quant 
desitjava. Se li va concedir el seu desig, però havia oblidat desitjar la capacitat per gaudir menjant. Neal 
va conèixer també la molt sexi i lasciva autostopista Laura, condemnada a buscar incessantment l'amant 
perfecte que havia desitjat tenir. En Bob Cody, Neal descobrirà un antic executiu publicitari que s'ha 
transformat en una bomba humana per causa de la croada personal que lliura en favor de la justícia. Amb 
aquests personatges pintorescos, Neal aprendrà algunes lliçons importants, com "Atenció amb el que 
desitges, perquè podries aconseguir-ho", i "Pensa el que dius i digues el que penses". La peripècia de Neal 
el condueix també a certs llocs molt inusuals, com la ciutat en què la droga més addictiva del món ha estat 
legalitzada i és utilitzada pels ciutadans amants de la llei per esclavitzar la resta dels veïns. En Morlaw 
(Més Llei), el noi descobreix una estranya urbs en què tots són advocats i tots es passen el dia demandant 
i sent demandats per la resta. Al Museu del Frau Artístic, confonen Neal amb un famós artista i aquest 
coneix uns vanitosos crítics d'art que són incapaços de distingir una veritable obra mestra d'una imitació 
sense cap valor. Durant el seu periple; Neal serà acusat falsament d'homicidi, buscat per la policia, 
atracat, enganyat i tancat a la presó. No obstant això, no desistirà mai de perseguir la noia dels seus 
somnis, la que li parla des de les tanques publicitàries i la que, en una altra vida, el visitava en els seus 
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somnis. I, si els seus viatges per l'autopista que no figura en els mapes el condueixen a uns llocs molt 
diferent de tot el que ha vist mai, al final, arribarà a un lloc molt semblant a la seva localitat, encara que 
molt diferent al mateix temps. Ell també serà ell mateix, només que molt canviat per sempre. Encara que 
no haurà envellit, haurà adquirit una experiència vital i una saviesa impagables. Ara estarà millor preparat 
per trobar les seves pròpies respostes al camí de la vida.

Su hermano 
(Son Frère)

Gènere: Drama
Director: Patrice Chéreau
Protagonistes: Bruno Todeschini (Thomas), Eric Caravaca (Luc), Nathalie Boutefeu 
(Claire), Maurice Garrel (ancià), Catherine Ferran (doctora).

 

Sinopsi: Thomas (Bruno Todeschini) és un home que té una malaltia incurable a la sang: perd plaquetes, 
amb la qual cosa en qualsevol moment pot tenir una hemorràgia, i morir. Però aquest instant pot arribar 
en una hora, en un mes, o potser no arribi mai. I així ho accepta, amb resignació, vivint en una casa a la 
vora del mar on va passar la seva infantesa. Allà l'acompanya el seu germà (Eric Caravaca), incapaç 
d'acceptar-ho, ja que creu que això no li pot passar a ell. Però també és testimoni que la seva mort no és 
una mort com la dels altres. Perquè aquesta mort causarà un cataclisme a les seves existències, els durà 
cap a una direcció imprevista. 

La pelota vasca 
(La piel contra la piedra)

Gènere: Documental
Director: Julio Medem

 

Sinopsi: Llargmetratge de gènere documental basat en entrevistes a setanta persones sobre el conflicte 
basc. La intenció és la d'oferir, des de la seva diversitat, un retrat dels múltiples aspectes d'un vell 
problema, de base nacionalista i la conseqüència més devastadora del qual és la persistència de la lluita 
armada d'ETA. El documental està fet des de la convicció que aquest turmentat arbre basc pateix una 
malaltia, des de les seves arrels fins a les seves branques més recents, de caràcter eminentment polític. 
L'actitud i l'objectiu final és invitar al diàleg entre les parts, un necessari diàleg polític que en aquests 
moments està totalment bloquejat. Es parteix de la idea que, possiblement, ningú no pot ser propietari de 
la veritat absoluta, sinó que aquesta, a banda de definir-se només en termes relatius, es troba fraccionada 
i diversificada en cada u dels entrevistats. Es tracta de donar l'oportunitat, des del respecte, que cada un 
tingui dret a exposar el que pensa i sent, amb la sana sospita que tots són propietaris, almenys, d'una 
veritat parcial. 

La tarara del Chapao

Gènere: Comèdia
Director: Enrique Navarro Monje
Protagonistes: Joaquín Hinojosa, Nacho Fresneda, Verónica Belinchón, Montse Canet, 
Sergio Cifuentes. 

Sinopsi: "La Coma" és un d'aquests barris anomenats "marginals", encara que els seus habitants 
prefereixen anomenar-los "marginats". En els últims anys una espècie de llegenda negra acompanya cada 
referència al barri: delinqüència, tràfic i consum de drogues... I l'hostilitat social que genera la procedència 
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dels seus habitants: emigrants d'altres països, refugiats, magribins, gitanos, etc. En aquest "paisatge" un 
grup denominat "Kolectivo de Jovenes de La Coma" troba prou motius per reivindicar la seva dignitat com 
a éssers humans i decideix il·lusionar-se a si mateix i al barri. Després de diversos projectes fracassats, 
s'embarquen en el muntatge d'una obra de teatre basada en històries reals del barri, històries pròpies o 
d'algun veí que coneixen, que serveixin per conscienciar tothom i donar a conèixer no només la seva 
realitat, sinó els seus somnis.

Carmen

Gènere: Drama
Director: Vicente Aranda
Protagonistes: Paz Vega (Carmen), Leonardo Sbaraglia (José), Antonio Dechent (El 
Tuerto), Joan Crosas (Dancaire), Jay Benedict (Prospero), Joe Mackay (Teniente), Josep 
Linuesa (Lucas), William Armstrong (Fray Carmelo), Julio Vélez (Señorito), Emilio Linder 
(Aristóteles), Miguel A. Valcárcel (Juanele), Simon Shepherd (El Magistrado), Ismael 
Martínez (Antonio), Gines García Millán (Tempranillo), Susi Sánchez (Blanca), María Botto 
(Fernanda). 

Sinopsi: Durant un viatge per Espanya, l'atzar converteix l'escriptor francès Prosper Merimée en testimoni 
d'una història apassionant. La naturalesa lliure i enigmàtica d'una dona anomenada Carme, la seva bellesa 
meridional, el seu caràcter arravatat i passional, fan que el sergent José es converteixi en víctima i 
protagonista d'esdeveniments extraordinaris, d'amors turbulents i passions incontrolables, en una cadena 
de fatalisme, gelosia i sang. Amb cada nou amant de Carmen, amb cada nou episodi d'amor, passió i 
gelosia, José dóna un pas cap a la marginalitat i la delinqüència. La mort tenyeix una vegada i una altra de 
vermell les mans de José fins que finalment, després de disparar contra l'últim amant de Carmen, intenta 
endur-se-la lluny i començar una nova vida. Però ni les súpliques ni les amenaces li serveixen de res. En 
va s'humiliarà davant Carmen, oferint-li una vida pròspera i feliç. Les apassionades paraules d'amor cauen 
en el buit i en la més terrible de les indiferències. I la impotència i la passió empenyen una vegada més la 
mà de José cap a la navalla nua. Que una altra cosa podia fer?. Si cada episodi d'amor és una petita mort, 
com es pot retenir tot l'amor de Carmen, com es pot abraçar el foc abrasador de Carmen?

Suite Habana

Gènere: Documental
Director: Fernando Pérez

 

Sinopsi: Un dia en la vida de deu habitants de L'Havana, narrat en clau de documental. Així, mitjançant 
les experiències reals d'aquestes deu persones reals, la pel·lícula deriva en un retrat d'aquesta ciutat 
cubana tan emblemàtica. "Suite Havana" ens passeja, des de l'alba fins que fosqueja, per la rutina d'un 
pare i el seu fill amb síndrome de down, una àvia que ven maní mentre recorda com de feliç que va ser 
amb el seu espòs o per la d'un treballador del ferrocarril que a les nits és músic. I tot això sense diàlegs, 
sense discurs oral, deixant que sigui la imatge i el seu propi so, a més de la música i sons recreats, els que 
duen la càrrega expressiva.

Teresa Teresa

Gènere: Drama
Director: Rafael Gordon
Protagonistes: Isabel Ordaz (Teresa de Ávila), Assumpta Serna (presentadora), Amparo 
Valle (maquilladora), Ana José Bóveda (hostessa), Bárbara Elorrieta (adolescent). 
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Sinopsi: Cinc segles separen i acosten en un contrast accentuat d'idees i sentiments, dues dones, a dos 
conceptes existencials diversos, però en el fons no pas oposats. D'una part, el món poètic místicament i 
aborronadorament humà de Santa Teresa de Jesús (Isabel Ordaz). Teresa és la raó i el pensament lúcid en 
un món atemporal. D'una altra part, una presentadora "estrella de la televisió" que exemplifica la 
modernitat i l'adopció de la fisicalitat, com a element essencial de l'existència. La presentadora (Assumpta 
Serna), d'assumida sensualitat, invita al seu programa de televisió a Teresa de Jesús, utilitzant la realitat 
virtual per corporitzar la Santa. És només el començament del trobada i desencontre de dues dones que 
dialoguen sobre allò diví i allò humà des de la perspectiva dels nostres dies. La dignitat interior de Teresa, 
veritable científica de l'ànima, contra la vehemència física de la Presentadora en debat obert. S'estableix 
una lluita apassionant minimal-pop, entre materialisme i la dignitat de la persona.

Veronica Guerin

Gènere: Drama
Director: Joel Schumacher
Protagonistes: Cate Blanchett (Veronica Guerin), Ciarán Hinds (John Traynor), Gerard 
Mcsorley (John Gilligan), Brenda Fricker (Bernadette Guerin), Barry Barnes (Graham 
Turley), Paudge Behan (Meehan), Joe Hanley (Holland), David Murray (Bowden), David 
Herlihy (Peter 'fatso' Mitchell), Karl Shiels (Paul 'hippo' Ward).

 

Sinopsi: A mitjan els anys noranta, la periodista irlandesa Veronica Guerin era un os dur de rosegar per 
als violents caps de la droga de la ciutat de Dublín. Treballava com a periodista al Sunday Independent, i 
es va proposar desvelar la terrible veritat dels senyors de la droga de la ciutat i les vides que es cobraven 
els seus negocis mortals. La seva croada personal la va convertir en l'objectiu de totes les mirades. Va 
haver de fer oïdes sordes a l'enveja d'alguns companys de professió, a les crítiques dels polítics de la ciutat 
i a les amenaces dels criminals que investigava. Però, malgrat els obstacles, aquesta mare treballadora no 
es va deixar acovardir en la seva recerca de la veritat. Gràcies a la informació que li facilitaven alguns 
membres de l'hampa, i els seus contactes amb la policia, Veronica Guerin va anar recomponent les peces 
del puzle de terror creat per l'imperi del mal. El seu objectiu era desemmascarar uns homes malvats amb 
àlies de còmic: l'Entrenador, el General, el Monjo i l'Home del Magatzem. Guerin escrivia cada diumenge 
un capítol més de la crònica d'aquest violent món i s'acostava més i més a la veritat. Així va anar com va 
començar el perillós joc del gat i la rata. La vida de Veronica Guerin romania sota una amenaça constant. 
La seva llar va ser blanc de nombrosos trets; i, en un cara a cara amb John Gilligan, el cap de la droga, 
una bala li va arribar a la cama i va rebre una brutal palissa. Però mai no es va donar per vençuda i va 
continuar investigant. Va obtenir el Premi Internacional a la Llibertat de Premsa pel seu treball.
No obstant això, Veronica Guerin va haver de pagar el preu més alt: la seva pròpia vida. Com a 
conseqüència de la seva mort, el govern irlandés va formar un gabinet de crisi i va aprovar canvis 
importants a la constitució del país. Aquests canvis van transformar eficaçment el panorama criminal de 
Dublín per sempre.

The Italian Job

Gènere: Aventura
Director: F. Gary Gray
Protagonistes: Mark Wahlberg (Charlie Croker), Charlize Theron (Stella Bridger), Donald 
Sutherland (John Bridger), Jason Statham (Handsome Rob), Seth Green (Lyle), Mos Def 
(Oido-Izquierdo), Edward Norton (Steve), Franky G (Wrench). 

  

Sinopsi: El pla era impecable, es va executar a la perfecció, tenien lliure la via de fugida. L'únic factor de 
risc que la ment mestra del crim Charlie Croker (Mark Whalberg) no va poder prevenir procedia d'un dels 
membres de la banda, que estava formada pel seu contacte intern Steve (Edward Norton), el geni dels 
ordinadors Lyle (Seth Green), el conductor Rob el Guapo (Jason Statham), l'expert en explosius Oido-
Izquierdo (Mos Def) i el veterà rebentador de caixes fortes John Bridger (Donald Sutherland). Després de 
donar un sorprenent cop milionari en un palazzo venecià fortament custodiat, Charlie i la banda es queden 
sorpresos en descobrir que un d'ells els ha traït. Ara la cosa ja no té a veure amb el botí sinó amb la 
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revenja. Entra en escena la bella amb nervis d'acer Stella (Charlize Theron), una experta rebentadora de 
caixes fortes que s'unix a Charlie i a la banda quan tornen a Califòrnia darrera del traïdor. El seu pla per 
recuperar l'or consisteix a introduir-se en el sistema de control del trànsit dels Angeles, manipular-lo i 
crear el major embós de trànsit de tota la història de Los Angeles.

Le divorce

Gènere: Drama
Director: James Ivory
Protagonistes: Kate Hudson (Isabel Walker),Naomi Watts (Roxy Walker), Glenn Close 
(Olivia Pace), Stockard Channing (Margreeve Walker), Sam Waterston (Chester Walker), 
Thierry Lhermitte (Edgar Cosset), Leslie Caron (Suzanne de Persand), Jean-Marc Barr 
(Maître Bertram), Romain Duris (Yves), Stephen Fry (Expert de Christie's Piers Janely), 
Samuel Labarthe (Antoine de Persand).

 

Sinopsi: Quan dos germanes nord-americanes comencen a familiaritzar-se amb els enamoriscaments 
íntims de París, les passions humanes i culturals xoquen, i el resultat és una comèdia de costums i moral, 
diners i matrimoni, sexe i germandat que treu a la llum el que significa ser un americà a l'estranger. Le 
Divorce segueix les peripècies d'Isabel Walker (Kate Hudson), una refinada jove californiana nouvinguda a 
la Ciutat de la Llum per visitar la seva germana Roxeanne (Naomi Watts), que està embarassada. Roxy, 
una poetessa romàntica, acaba de ser abandonada pel pocavergonya del seu marit, Charles-Henri de 
Persand (Melvil Poupaud), i sembla que aquests dos estan sentenciats a divorciar-se. Mentrestant, Isabel 
coneix l'amor amb un diplomàtic francés casat (Thierry Lhermitte), qui resulta ser el tiet del proper 
exmarit de Roxy. Quan esclata l'escàndol, l'idealisme americà i l'irrefrenable esperit de les germanes 
Walker s'enfronten a la sofisticació francesa i al persistent racionalisme de la família Persand. Per 
complicar encara més la relació de les dues famílies, hi ha un quadre en poder de Roxy que es descobreix 
que val milions de dòlars. I després, sobtadament, un crim passional fa esclatar en pedaços tots els 
esquemes i xoc de cultures, i s'obren noves possibilitats d'enteniment. 

Deathwatch 

Gènere: Terror
Director: Michael J. Bassett
Protagonistes: Jamie Bell (Shakespeare), Hugo Speer (Tate), Matthew Rhys (Doc), 
Laurence Fox (Jennings), Andy Serkis (Quinn), Dean Lennox Kelly (Mcness), Hugh O'conor 
(Bradford), Hans Matheson (Hawkstone), Kris Marshall (Starinski), Ruaidhri Conroy 
(Chevasse), Mike Downey (Plummer), Hendrik Holle (Spottiswood), Roman Horak 
(missatger alemany).

 

Sinopsi: 1917. El Front Occidental. Més d'un milió de soldats aliats i tropes alemanyes s'enfronten a l'erm 
en què s'han convertit les abans florides planures del nord d'Europa, cobertes ara de fang i sang, i 
embolicades d'un aire fètid i irrespirable, que fa pudor a gas i a mort. Aquesta terra maleïda és ja la tomba 
de centenars de milers de joves; centenars de milers més moriran abans que conclogui aquesta bogeria 
homicida. És aquí on un noi de 16 anys, haurà d'enfrontar-se al més gran dels seus temors: morir com un 
covard. El soldat Charles Shakespeare tremola de por. La mort el rodeja, els cadàvers metrallats dels que 
fins feia poc havien estat els seus millors amics pengen com a putxinel·lis abandonats sobre el fil d'aram 
d'arç. Ell i els últims components de la Companyia estan perduts rera les línies enemigues. El seu únic 
refugi és una trinxera alemanya abandonada, un claustrofòbic laberint de foscos racons i túnels excavats al 
terra, replet de morts en combat i infestat de rates. Aquí, exhaustos i aterrits, s'amaguen mentre esperen 
ser rescatats. Però ningú escoltarà les seves pregàries. Un per un, els joves integrants de la Companyia 
començaran a morir. Altres, embogits, atacaran els seus companys. Però quin és l'horror a què 
s'enfronten? Està aquell terreny posseït per quelcom encara pitjor que la guerra que els envolta, quelcom 
arcaic i demoníac? Segles de mort i vessament de sang sobre aquell lloc han infectat la terra mateixa d'un 
mal indescriptible? Té la trinxera vida pròpia?. En aquest lloc condemnat i solitari, el soldat Charles 
Shakespeare haurà d'enfrontar-se a un horror molt més gran que el més gran dels seus temors, un horror 
més enllà de la comprensió humana. 
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Círculo de engaños 
(Simpatico)

Gènere: Drama, comèdia.
Director: Matthew Warchus
Protagonistes: Sharon Stone (Rosie / Sra. Carter), Nick Nolte (Vinnie Webb), Jeff 
Bridges (Lyle Carter), Albert Finney (Simms), Catherine Keener (Cecilia), Whit Crawford 
(Jean), Bob Harter (Louis), Liam Waite (jove Carter), Kimberly Williams (jove Rosie), 
Shawn Hatosy (jove Vinnie). 

Sinopsi: Vincent T. Webb (Nick Nolte) i Lyle Carter (Jeff Bridges) havien estat grans amics. En els setanta 
havien criat cavalls de carreres a Califòrnia, s'havien passejat pels carrers en un Buick del 58, i havien 
passat nits al camp, al voltant d'una foguera. Al cap de vint anys, Carter és un multimilionari que dirigeix 
uns estables de cria eqüestre a Kentucky, mentre que Vincent (Vinnie) és un pseudo detectiu privat que 
viu a la perifèria de Los Angeles, és un home acabat. Hi ha algun fet fosc en el passat de tots dos que és 
un obstacle insalvable entre els dos, però Vincent creu que ja ha arribat el moment de canviar les coses. 
Aconsegueix que Carter vagi a Califòrnia, i llavors ell viatja fins a Kentucky per tornar a veure Rosie 
(Sharon Stone), la dona a qui va estimar, i per donar-li una oportunitat de revenja a l'home (Albert 
Finney) la vida de la qual ells van destruir fa anys.

Mucha sangre

Gènere: Comèdia
Director: Pepe de las Heras
Protagonistes: Paul Naschy (Vicuña), Rodolfo Sancho (Choro), Txema Sandoval 
(Cortaojos), Isabel del Toro (Iciar), Julio Campos (Tiojuan), Carlos Lucas (Loco). 

Sinopsi: Choro i Cortaojos són dos presos que s'escapen de la presó d'altíssima seguretat Torre Bruno, 
amb una única intenció: el cobrament d'un deute milionari amb el seu antic soci Vicuña. Camí de la 
ferralleria del seu amic Tiojuan segresten Iciar, una noia aparentment ingènua. Allà s'armen fins a les 
dents mentre planegen com acabar amb Vicuña, culpable que Cortaojos acabés a la presó i de pas quedar-
se amb tot el botí. Per a sorpresa de tothom, el malvat Vicuña ha format una espècie de secta i està al 
front d'una terrorífica invasió alienígena que amenaça tothom, començant per Espanya i més concretament 
per Almeria. Després de superar multitud d'obstacles (inclosa una crisi d'amistat), els nostres herois 
s'enfrontaran braç a braç en lluita titànica contra Vicuña i la seva "secta", en un intent desesperat de 
salvar la humanitat.

Mi vida empieza hoy 
(Big girls don't cry / Grosse Maedchen weinen nicht)

Gènere: Drama
Director: Maria von Heland
Protagonistes: Anna Maria Mühe (Kati), Karoline Herfurth (Steffi), Josefine Domes 
(Tessa), Tillbert Strahl-Schäfer (Klaus), David Winter (Carlos), Stefan Kurt (Hans), Nina 
Petri (Ann), Gabriela Maria Schmeide (Ingrid), Matthias Brandt (Jost), Teresa Harder 
(Jeanette). 

 

Sinopsi: Són cul i merda. Kati (Anna Maria Mühe) i Steffi (Karoline Herfurth) són molt bones amigues des 
que tenien sis anys. Ara les dues tenen disset anys i gaudeixen juntes dels alts i baixos de convertir-se en 
adultes. Mentre que els pares de Kati són molt conservadors, discuteixen constantment, i preferirien veure 
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la seva bonica filla vestida com una monja, Steffi ve d'una família aparentment harmoniosa i liberal. Un 
dia, les dos noies descobreixen com pot de ràpid enfonsar-se el seu bonic món com si fos un castell de 
paper. En un pub on les duu el nou nòvio de Kati, les dos noies veuen el pare de Steffi en els braços d'una 
altra dona. Per a Steffi és un gran cop. La seva confiança en el seu petit i harmoniós món tremola des del 
cor. En aquestes condicions, només pot pensar en una cosa: vol revenja, de son pare, i de la seva secreta 
nòvia, i fins i tot de la filla del seu amant. Comença a jugar un joc molt perillós, un joc en què aviat 
involucrarà totes i cada unes de les persones que signifiquen quelcom per a ella. Durant la seva ràbia 
cega, quasi comença a perdre el control de la situació i la confiança dels seus amics. Fins i tot Kati, que fa 
tot el que està en el seu poder per ajudar-la, no sap que fer amb l'embolic en què s'està ficant Steffi. Però 
el dany més gran que pateix Steffi és autoinfligit.

En este mundo 
(In This World)

Gènere: Drama documental
Director: Michael Winterbottom

 

Sinopsi: Jamal i Enayatullah són dos joves cosins afganesos que viuen a la ciutat paquistanesa de 
Peshawar, just a la frontera afganesa. Jamal, a males penes fa diners del seu treball en una fàbrica de 
rajoles i viu en el descontrolat camp de refugiats de Shamshatoo. El seu cosí treballa a la parada que la 
seva família té al mercat. Per donar-li l'oportunitat d'una vida millor decideixen enviar Enayatullah a 
Anglaterra. Jamal convenç la seva família que a ell també li haurien de enviar allà. Així que la parella 
s'uneix al milió de refugiats que posen les seves vides en mans dels contrabandistes al llarg de l'any. El 
viatge és per terra: més llarg, més pesat i més arriscat que per aire però definitivament molt més barat. 
La ruta els porta des de Pakistan, creuant la frontera, fins Iran, travessant Teheran i la muntanyosa regió 
curda del país fins a arribar a Turquia. És una ruta freqüentada pels contrabandistes, de la que 
originàriament es deia que era part de la ruta de la seda, on es traficava amb recanvis de cotxe, petroli, 
opi i tabac. A Istanbul, Jamal i Enayatullah embarquen en la part més esgotadora del viatge - quaranta 
hores navegant en un contenidor de càrrega cap a Itàlia, al costat de moltes altres persones desesperades. 
És aquí on el terrible cost del viatge es veu més clar quan molts dels refugiats s'asfixien en les cel·les de 
metall abans d'arribar a Trieste. Els supervivents no es poden permetre el luxe de plorar pels seus 
companys ja que el viatge encara no ha acabat. Creuen Europa fins a arribar al camp de refugiats de 
Sangatte a França. I des d'allà l'últim tram, ficar-se en un camió amb destí a l'Eurostar. El viatge 
consisteix a destil·lar les experiències d'una multitud d'emigrants i buscadors d'asil de la vida real. Gent 
valenta i enginyosa buscant una vida millor, i les històries de la qual tan sovint acaben en tragèdia. 

El misterio Galíndez

Gènere: Drama
Director: Antonio Giménez-Rico
Protagonistes: Saffron Burrows (Muriel), Harvey Keitel (Robards), Eduard Fernández 
(Galíndez), Guillermo Toledo (Ricardo), Reynaldo Miravalles (Don Angelito). 

Sinopsi: En 1956 el polític basc exiliat Jesús Galíndez desapareix a Nova York en estranyes circumstàncies 
mai no resoltes. Galíndez havia estat exiliat als Estats Units després de la Guerra Civil i a finals de la 
dècada dels vuitanta la seva figura encara continua despertant admiració, així com la seva desaparició 
desperta encara curiositat. En aquesta època Muriel, una jove nord-americana, es troba a Espanya 
investigant sobre la seva tesi doctoral, centrada en Jesús Galíndez. Allà contacta amb alguns personatges 
que van conèixer el polític i li posen sobre la pista de la seva persona, les seves idees, i les estranyes 
circumstàncies perquè va desaparèixer. Com més s'acosta Muriel a la veritat, més traves i dificultats troba. 
Però la jove continua investigant pel seu compte mentre els responsables de la mort de Galíndez intenten 
frenar-la a qualsevol preu. Qui camina darrera tota aquesta trama? Per què després de tants anys 
s'intenta encobrir la veritat? Muriel descobrirà qui mou els fils en tota aquesta història.
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Crueldad intolerable
(Intolerable cruelty)

Gènere: Drama romàntic
Director: Joel Coen, Ethan Coen
Protagonistes: George Clooney (Miles Massey), Catherine Zeta Jones (Marylin Rexroth), 
Geoffrey Rush (Donovan Donnelly), Billy Bob Thornton (Howard Doyle), Jack Kyle (Ollie 
Olerud), Cedric The Entertainer (Gus Petch), Julia Duffy (Sara Sorkin).

   

Sinopsi: Clooney interpreta Miles Massey, un famós advocat dels Ángeles especialitzat en casos de divorci 
que ho té tot, fins i tot arriba a tenir-ne dos de tot. Malgrat una llista de clients que deixaria impressionat a 
qualsevol, del seu increïble historial professional, d'haver-se guanyat el respecte dels seus col·legues i 
d'haver redactat un contracte sense escletxes ("l'acord prematrimonial Massey") nomenat per ell, ha 
arribat a un encreuament en la seva vida. Sadollat d'èxit, l'avorriment s'ha apoderat d'ell i cerca nous 
reptes. Tot canvia quan Miles coneix el seu igual, la devastadora Marylin Rexroth (Zeta-Jones). Marylin es 
convertirà aviat en l'exdona del client de Miles, Rex Rexroth (Edward Herrmann), ric constructor i faldiller 
empedreït. Marylin té a Rex entre l'espasa i la paret gràcies al treball realitzat per Gus Patch (Cedric The 
Entertainer), un investigador privat gens barat. Ara té ganes de gaudir de la independència econòmica que 
obtindrà amb el divorci, però gràcies a l'habilitat de Miles, es quedarà sense res. Marylin no es rendeix i 
decideix pagar-li amb la mateixa moneda. Part del seu pla és casar-se amb Howard Doyle (Billy Bob 
Thornton), un multimilionari del petroli. Miles i Wrigley (Paul Adelstein), el seu soci, s'enfonsen cada 
vegada més en enfrontar-se directament amb Marylin. Les tàctiques brutes, els enganys i una atracció 
innegable van en augment en aquesta clàssica batalla dels sexes protagonitzada per Marylin i Miles.

Divina pero peligrosa 
(One night at McCool's) 

Gènere: Comèdia
Director: Harald Zwart
Protagonistes: Liv Tyler (Jewel), Matt Dillon (Randy), John Goodman (Detectiu Dehling), 
Paul Raiser (Carl), Michael Douglas (Sr. Burmeister), Reba Mcentire (Dra. Green), Andrew 
Silverstein (Utah/Elmo).

 

Sinopsi: Tot va començar una nit a McCool's, tres homes ingenus i una dona amb un somni es veuen units 
per la luxúria, l'assassinat, el bingo, els DVD's, i els més exquisits criteris referents a la decoració de la 
llar. Aquella nit, el bar de McCool esperava. Randy (Matt Dillon) estava treballant allà atenent el local. Carl 
(Paul Reiser), advocat de professió, es trobava a l'establiment després de l'hora de tancament. El detectiu 
Dehling (John Goodman) va aparèixer quan McCool's es va convertir en l'escena d'un crim. Era el cadàver 
el que unia aquells homes? No tan estretament com algú molt sagaç que també es trobava allà aquella nit: 
la impressionant jove que molt apropiadament responia al nom de Jewel [Joia] (Liv Tylor). Abans que la nit 
arribés a la seva fi, s'havia convertit en l'única cosa en què eren capaços de pensar els tres homes: s'havia 
instal·lat a la casa d'un, fet que un altre oblidés la seva dona viva, i que el tercer oblidés la seva esposa 
morta. Com assenyala un dels tres en un estrany moment de lucidesa: "sexe i violència, tot en la matella 
nit, és una mica massa." Amb una dona com Jewel, encara n'hi havia més -molt més!- per succeir. Jewel 
era molt més perillosa del que els tres homes junts podien encaixar... i el que volia era molt més gran del 
que aquest tercet podia oferir-li.
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Alien, el octavo pasajero: el montaje del director
(Alien: The director's cut)

Gènere: Terror
Director: Ridley Scott
Protagonistes: Sigourney Weaver (Ripley), Tom Skerritt (Dallas), Veronica Cartwright 
(Lambert), Harry Dean Stanton (Brett), John Hurt (Kane), Ian Holm (Ash), Yaphet Kotto 
(Parker). 

   

Sinopsi: Set tripulants -Dalles (Tom Skerritt), comandant de la missió, Ripley (Sigourney Weaver), Kane 
(John Hurt), Brett (Harry Dean Stanton), Parker (Yaphet Kotto), Lambert (Veronica Cartwright) i Ash (Ian 
Holm)- viatgen a bord d'una nau comercial anomenada Nostromo. Estan hivernats a l'espera d'arribar al 
seu destí, que no és un altre sinó la Terra. Però són despertats per un avís que ha detectat l'ordinador de 
la nau, i que prové d'un planeta proper. El comandant de la nau decideix investigar ja que considera que 
podria tractar-se d'una crida de socors, mentre que alguns membres de la tripulació prefereixen no fer-ne, 
i continuar camí cap a la Terra, ja que estan cansats després d'un viatge tan llarg. Tres d'ells baixen al 
planeta, on troben una nau abandonada. Allà hi ha una espècie d'estranys capolls, i Kane resulta infectat 
per un estrany ésser. Un cop a bord de la Nostromo i amb l'oposició de Ripley, qui preferia respectar el 
temps de quarantena, Kane resta sota observació. Poc temps després sembla que s'ha recuperat, però és 
només un miratge. L'alienígena és dins el seu cos. A partir d'aquí comença la cacera de l'alien, ja que 
aquest s'ha proposat acabar, un a un, amb tots els tripulants de la Nostromo.

Hollywood: Departamento de Homicidios
(Hollywood Homicide) 

Gènere: Comèdia, acció
Director: Ron Shelton
Protagonistes: Harrison Ford (Joe Gavilan), Josh Hartnett (K.C. Calden), Isaiah 
Washington (Antoine Sartain), Lou Diamond Phillips (Wanda), Keith David (Leon), Lolita 
Davidovich (Cleo Ricard), Lena Olin (Ruby), Bruce Greenwood (Lt. Bennie Macko), Master 
P (Julius Armas), Dwight Yoakam (Leroy Wasley).

 

Sinopsi: A "Hollywood. Departamento de Homicidios" assistim al contrast d'una parella de policies de Los 
Angeles formada per Esparver (Harrison Ford) i Calden (Josh Hartnett). Ambdós investiguen l'assassinat 
d'un grup de rap. A la pel·lícula són òbvies les diferències entre els protagonistes: mentre Esparver és un 
policia vividor, trencat i irònic, Calden, el més jove, és místic, té aspiracions d'actor i gran èxit amb les 
dones. Però tenen un problema comú, la necessitat d'ocupar les seves hores lliures amb segons treballs: 
Esparver és agent immobiliari, i Calden dóna classes de ioga. Sembla que aquesta absurda parella mai no 
donarà amb els veritables responsables de l'assassinat, però lluny de fracassar, posaran de cap per avall el 
món de la indústria discogràfica, almenys un sector de la indústria prou corromput.

Mystic River

Gènere: Drama, suspens
Director: Clint Eastwood
Protagonistes: Sean Penn (Jimmy Markum), Tim Robbins (Dave Boyle), Kevin Bacon 
(Sean Devine), Laurence Fishburne (Whitey Powers), Marcia Gay Harden (Celeste Boyle), 
Laura Linney (Annabeth Markum).

 

Sinopsi: Quan Jimmy Markum (Sean Penn), Dave Boyle (Tim Robbins) i Sean Devine (Kevin Bacon) eren 
nens que creixien junts en un perillós districte de Boston passaven els dies jugant al beisbol al carrer, igual 
que ho feien molts altres nens al barri obrer d'East Buckingham on vivien. No succeïa res important al seu 
barri. Fins que Dave es va veure obligat a prendre un rumb que canviaria les vides de tots ells per sempre. 
Vint-i-cinc anys més tard, els tres es tornen a trobar per un altre esdeveniment de gran transcendència - 
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l'assassinat de la filla de 19 anys de Jimmy. A Sean, que s'ha fet policia, li assignen el cas i al costat del 
seu company (Laurence Fishburne) rep l'encàrrec de desembolicar aquest crim aparentment sense sentit. 
També han d'estar molt pendents de Jimmy, furiós per trobar l'assassí de la seva filla. Dave, relacionat 
amb el crim per una sèrie de circumstàncies, es veu obligat a enfrontar-se als dimonis del seu propi 
passat. Dimonis que amenacen de destruir el seu matrimoni i qualsevol esperança que pugui tenir per al 
futur. A mesura que la investigació s'estreny al voltant d'aquests tres amics, es desenvolupa un inquietant 
relat que tracta de l'amistat, la família i la innocència perduda massa prematurament.

Swimming Pool 
(La piscina)

Gènere: Thriller
Director: François Ozon
Protagonistes: Charlotte Rampling (Sarah Morton), Ludivine Sagnier (Julie), Charles 
Dance (John Bosload), Marc Fayolle (Marcel), Jean-Marie Lamour (Franck), Mireille Mossé 
(filla de Marc).

 

Sinopsi: Sarah Morton és una famosa escriptora britànica d'històries de misteri. Cansada de Londres, i 
buscant inspiració per a la seva nova novel·la, accepta l'oferta del seu editor, John Bosload, per a quedar-
se a la seva casa del sud de França. No és temporada estiuenca, i Sarah es troba just amb el que 
necessitava: un lloc tranquil i bonic. Fins que una nit en què la indolent filla de John, Julie, arriba 
inesperadament. Les reserves melindroses i típicament britàniques de Sarah xoquen de ple amb l'actitud 
temerària i l'estil de vida plenament sexual de Julie. A mesura que la relació entre ambdues evoluciona, 
Sara comença a sentir una influència negativa en la seva creativitat. I, de sobte, es troba ficada de ple en 
un misteri real: el que envolta Julie.

El mexicano
(Once upon a time in Mexico)

Gènere: Acció
Director: Robert Rodríguez
Protagonistes: Antonio Banderas (El Mariachi), Salma Hayek (Carolina), Johnny Depp 
(agent Sands), Mickey Rourke (Billy), Willem Dafoe (Barrillo), Eva Mendes (agent 
Ajedrez), Danny Trejo (Cucuy), Enrique Iglesias (Lorenzo, Mariachi 2), Marco Leonardi 
(Fideo, Mariachi 3), Cheech Marín (Belini). 

  

Sinopsi: Marcat per la tragèdia, el Mariachi (Antonio Banderes) porta una vida tranquil·la i solitària, ocult 
dels seus enemics. El seu aïllament acaba quan un agent corrupte de la CIA, Sands (Johnny Depp), 
contacta amb ell perquè desmantelli un pla per assassinar el president de Mèxic, ideat per Barb (Willem 
Dafoe) un malvat cap del cartell. Sands li proposa assassinar el general Marquez, amb qui el Mariachi 
encara té un assumpte per resoldre relacionat amb la seva esposa Carolina (Salma Hayek). Però en 
realitat Sands té els seus propis plans: utilitzar les revenges i deutes que tenen algunes persones perquè 
es matin entre elles i dominar ell només tot el mercat de la droga de Mèxic. Amb la revolució, cobdícia i 
revenja com a teló de fons, el Mariachi torna a l'acció al costat dels seus lleials sequaços, Lorenzo (Enrique 
Esglésies) i Fideo (Marco Leonardi).

Emperor's Club
(The Emperor's Club)

Gènere: Drama
Director: Michael Hoffman
Protagonistes: Kevin Kline (William Hundert), Emile Hirsch (Sedgewick Bell), Rob 
Morrow (Ellerby), Embeth Davidtz (Elizabeth), Steven Culp (Martin Blythe /adult), Joel 
Gretsch (Sedgewick Bell/adult), Patrick Dempsey (Fred Masoudi/adult), Harris Yulin 
(Senador Hyram Bell).
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Sinopsi: La pel·lícula narra la relació entre William Hundert, un professor liberal d'un exclusiu col·legi dels 
Estats Units i Sedgewick Bell, un adinerat adolescent capriciós i perdulari que viu a l'ombra del seu poderós 
pare. Malgrat la rebel·lia del jove, el professor decideix inculcar-li els valors que defensa l'escola a través 
d'una curiosa manera d'ensenyar la història. Finalment, després de moltes malifetes per part de Sedgewick 
i de molta paciència per part del professor Hundert, neix entre ells una forta amistat. 

Underworld

Gènere: Thriller
Director: Len Wiseman
Protagonistes: Kate Beckinsale (Selene), Scott Speedman (Michael), Michael Sheen 
(Lucian), Shane Brolly (Kraven), Bill Nighy (Viktor), Erwin Leder (Singe), Sophia Myles 
(Erika), Robbie Gee (Khan). 

   

Sinopsi: Durant segles, dues races han anat evolucionant en el més profund del món dels humans: els 
aristocràtics i sofisticats vampirs, i els brutals Lycans (els Homes-Llop). Per a la humanitat, la seva 
existència ha estat sempre situat dins de l'univers mitològic. No obstant això, aquestes races de nit són 
enemics mortals l'una de l'altra, condemnats a lliurar una guerra secreta fins que només una de les dos 
quedi en peu. Al mig d'aquest conflicte ancestral, una Guerrera Vampir, Selene, descobreix una conspiració 
dels Lycan per segrestar un jove metge humà. Després de seguir-lo, de nom Michael per tota la ciutat, ella 
inicia una insòlita relació amb ell, i quan els Lycans es decideixen a atacar, Selene s'interposa entre les 
bestials criatures i el metge. Mentre corre contra el temps intentant salvar Michael i desmuntar la trama 
ideada al voltant de l'humà pels Lycans, Selene descobreix un secret amb terrorífiques repercussions per a 
ambdues tribus: un pla per desenvolupar una nova espècie invencible que combina els poders d'ambdós 
tipus de criatures, faltat al seu torn de qualsevol dels seus punts febles. Aquest fet decantaria la balança a 
favor dels Homes-Llop, els qui han portat sempre les de perdre en la guerra que porten segles lliurant.

La flor del mal
(La fleur du mal)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Claude Chabrol
Protagonistes: Benoît Magimel (François), Nathalie Baye (Anne), Suzanne Flon (Tante 
Line), Bernard Le Coq (Gérard), Mélanie Doutey (Michèle), Thomas Chabrol (Matthieu), 
Caroline Baehr (Fanny), Didier Bénureau (Brissot), Françoise Bertin (Thérèse), Dominique 
Pivain (Dominique), Juliette Meyniac (Hélène).

Sinopsi: François Vasseur (Benoît Magimel) torna a França després d'haver passat uns anys als EUA. 
Pertany a una família burgesa de províncies, concretament de Bordeus, i ha decidit que potser ha arribat el 
moment de tornar amb els seus, encara que tampoc sap del cert quant de temps romandrà entre els seus. 
Ell és fill de Gérard Vasseur (Bernard Le Coq) i Nathalie, una dona que va morir fa més de vint anys. Ara 
Gérard, propietari d'una farmàcia, casat amb Anne Charpin-Vasseur (Nathalie Baye), una dona que també 
casada i l'espòs de la qual va morir precisament al mateix temps que Nathalie. Anne va tenir amb ell a 
Michèle (Mélanie Doutey), una bellíssima jove que sempre s'ha sentit atreta pel seu germanastre François. 
Amb ells viu tia Line (Nathalie Baye), una dona que sap molt més del que aparenta. Ara Anne està 
involucrada en les eleccions locals, ja que es presenta per a alcaldessa de la seva localitat. I amb les 
eleccions comencen a aparèixer els intents d'enfonsar-la perquè fracassi electoralment. Rep un fullet en 
què l'anònim autor amenaça de fer públic un secret que enfonsaria la família. Es tracta de tres crims 
succeïts en èpoques diferents: un d'ells ocorregut a finals de la Segona Guerra Mundial, el segon durant la 
fase decisiva d'unes eleccions locals, i el tercer que té lloc poc després de començar la història.
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Soñadores
(The dreamers)

Gènere: Drama
Director: Bernardo Bertolucci
Protagonistes: Michael Pitt (Matthew), Louis Garrel (Theo), Eva Green (Isabelle), Robin 
Renucci (pare), Anna Chancellor (mare), Florian Cadiou (Patrick).

 

Sinopsi: La pel·lícula s'endinsa en l'amistat que sorgeix entre Matthew, un jove estudiant nord-americà, i 
Theo i Isabelle, una parella de germans bessons parisencs. En absència dels pares de Theo i Isabelle, 
Matthew és invitat a instal·lar-se a la casa familiar. A poc a poc s'aniran coneixent i el nord-americà 
descobrirà una `joie de vivre´ que fins llavors li havia negat la seva educació puritana. Junts, els tres noiss 
viuran noves experiències intel·lectuals, emocionals i sexuals en el marc del revolucionari maig del 68. A 
més de ser un homenatge a l'idealisme i despreocupació juvenils, la pel·lícula rendeix tribut a la història 
del cinema, ja que la condició de cinèfils dels tres amics els porta a estretir els seus lligams d'amistat.

The Mix

Gènere: Comèdia
Director: Pedro Lazaga
Protagonistes: Víctor Serrano (Dj Sherpa), William Miller (Dj Bull), Diana Nogueira (Dj 
Barbie), Luis Lázaro (Larry Killer), David García Palencia (El Chaval), Alicia Cifredo (Gogó 
Dealer), Fernando Cayo (Dj Barna), Julián Villagrán (Dj Bronco), Manuel Gancedo (Dj 
Boss), Pedro Moya (Jefe Bárbaros), Felipe Jiménez (Nero), Ramón Langa (El Trena), Pepe 
Regueira (Manolito Pajotas).

  

Sinopsi: Dj Barna, Dj Bronco, Dj Boss i Dj Bull són els dj´s punters de la música techno-dance i controlen 
les pistes de ball més importants d'Espanya. Estan associats sota el nom de Factoría de Sonido, però hi ha 
moltes persones que envegen la seva privilegiada posició, en especial Larry Killer, un perdonavides que 
desitja fer-se amb el control de les discoteques per col·locar els seus goril·les, els seus go-gos i els seus dj
´s. Després d'amenaçar els propietaris de les discoteques Dj Bull i els seus companys decideixen idear un 
pla per detenir Killer.

Los abajo firmantes

Gènere: Comèdia
Director: Joaquín Oristrell
Protagonistes: Juan Diego Botto (Jorge), Javier Cámara (Mario), Elvira Mínguez 
(Carmen), María Botto (Laura). 

Sinopsi: El primer actor d'una companyia de teatre en gira per Espanya mor en un accident de cotxe. Un 
nou actor, Jorge Ruiz (Juan Diego Botto), ve a rellevar-lo. És atractiu, jove i revolucionari. La seva 
arribada crea tensió, gelosia i desconfiança en la resta del repartiment, especialment en Mario Soto (Javier 
Cámara), que és l'encarregat de dirigir-lo en absència de l'autor del muntatge, ocupat amb una òpera per 
al Teatro Real de Madrid. Ja en el primer assaig de l'obra en qüestió: la Comèdia sense títol, de Federico 
García Lorca, les personalitats d'ambdós xoquen de front. Carmen Morante (Elvira Mínguez), primera actriu 
de la companyia, i Laura G. Reyna (Maria Botto), que va ser amant secreta del mort, són testimonis de la 
pugna entre ambdós. Per acabar-ho d'arrodonir, el nouvingut porta un conflicte afegit: la lectura al final de 
la funció d'un manifest a favor de la pau. Mario qüestiona aquesta decisió. La companyia es divideix. 
Després de la primera representació del substitut en un poble perdut en un punt indefinit del país, la 
companyia queda l'habitació de Carmen per veure junts la gala dels Goya.
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Hasta que la muerte los separe 
(The In-Laws)

Gènere: Comèdia
Director: Andrew Fleming
Protagonistes: Michael Douglas (Steve Tobias), Albert Brooks (Jerry Peyser), Candice 
Bergen (Judy), Robin Tunney (Angela Harris), Ryan Reynolds (Mark Tobias), David Suchet 
(Jean-Pierre Thibodoux), Lindsay Sloane (Melissa Peyser), Maria Ricossa (Katherine 
Peyser). 

  

Sinopsi: Quan els futurs consogres Steve Tobies (Michael Douglas) i Jerry Peyser (Albert Brooks) es 
coneixen per primera vegada en celebrar el compromís matrimonial dels seus fills, se munta una de bona. 
El Dr. Jerome Peyser és un afable podòleg amb una rutina diària ben organitzada per evitar totes les 
possibles fonts d'stress. En la seva funcional renyonera (prou passada de moda, per cert) guarda un got 
higiènic per si necessita un glop d'aigua quan estigui fora de casa, caramels per si el seu sucre baixa uns 
quants punts entre menjars, i una alarma personal de seguretat, només per a casos d'emergència. 
Mentrestant, el seu futur consogre, el temerari agent de la CIA Steve Tobies, es mou per la vida com un 
míssil. La seva rutina de treball consisteix a esquivar bales, robar jets privats i negociar amb 
contrabandistes internacionals d'armes. L'impredicible estil de vida de Steve ja ha portat a la seva exdona 
Judy (Candice Bergen) a retirar-se a meditar a la recerca d'una vida més tranquil·la i fa que la relació amb 
el seu fill Mark (Ryan Reynolds) sigui molt més tensa. I ara, arran del feliç enllaç que s'acosta, li està 
provocant el pare de la núvia, Jerry, un cas seriós de temor prenupcial. Les dramàtiques entrades i 
sortides en escena de Steve, les seves críptiques referències a una refugiada russa anomenada Olga i la 
seva baralla amb un pistoler als labavos del restaurant on ambdues famílies es coneixen per primera 
vegada, fan que Jerry tingui la inquietant impressió que la perfectament planejada boda de la seva filla 
(Lindsay Sloane) li explotarà a la cara. Pel que fa a Jerry, deixar entrar Steve a la seva família implica 
prendre's l'expressió "fins que la mort ens separe" al peu de la lletra. Abans tan sols de poder intentar 
anul·lar aquesta boda que l'unirà el consogre més boig del planeta, Jerry es veu sobtadament embolicat en 
el caos que envolta Steve i l'arrossega cap a una sèrie d'arriscades aventures que duen aquests dos éssers 
oposats a recórrer mig món. I per acabar-ho d'arrodonir hi ha la companya de Steve, Angela (Rovell 
Tunney), una eficaç agent que no oculta la seva hostilitat cap al poc col·laborador doctor, que, per bé o per 
mal, els acompanya en la seva aventura. Però quan els seus fills estan en perill, Jerry i Steve descobriran 
que realment poden ser un equip efectiu.

Open range

Gènere: Drama romàntic
Director: Kevin Costner
Protagonistes: Kevin Costner (Charley Waite), Robert Duvall (Boss), Annette Bening 
(Sue), Abraham Benrubi (Mose), James Russo (Pick), Michael Gambon (Baxter), Michael 
Jeter (Percy), Diego Luna (Button), Kim Coates (Butler), Dean Mcdermott (Doc Barlow). 

   

Sinopsi: Els prats de l'Oest americà són la seva llar. Boss Spearman (Robert Duvall), Charley Waite (Kevin 
Costner), Mose Harrison (Abraham Benrubi) i el jove John "Button" Weatheral (Diego Luna) són vaquers 
lliures que guien els seus caps per una terra quasi verge. Junts combaten la solitud i intenten deixar 
enrera un passat que cada un prefereix oblidar. La vida sense lligams, regida per l'honor, la lleialtat i la 
defensa de la justícia, es veurà transformada després de ser atacats pels sequaços d'un ambiciós ramader, 
Denton Baxter (Michael Gambon), que no accepta la competència de vaquers independents. Aquests 
mercenaris actuaran acollits per un xèrif corrupte (James Russo), que imposa la seva voluntat en la petita 
ciutat a què arriben Boss, Charley, Mose i Button. Boss i Charley hauran de defensar els seus interessos 
enfront la impunitat dels agressors que han deixat malferit Button. Mentre preparen la seva estratègia, el 
noi queda a l'atenció de la infermera Sue Barlow (Annette Bening), una dona amb gran fortalesa que 
captiva el solitari Charley.
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Una rubia muy legal 2 
(Legally blonde 2: Red, white & blonde)

Gènere: Comèdia
Director: Charles Herman-Wurmfeld
Protagonistes: Reese Witherspoon (Elle Woods), Luke Wilson (Emmett Richmond), Sally 
Field (Congresista Rudd), Bob Newhart (Sidney Post), Jennifer Coolidge (Paulette 
Parcelle), Regina King (Grace Rossiter), Jessica Cauffiel (Margot), Alanna Ubach (Serena 
McGuire). 

   

Sinopsi: Després de conquerir Harvard, Ella és una prometedora jove advocada d'una gran empresa que 
tracta d'aconseguir l'equilibri entre la seva exigent carrera i els preparatius per a la boda amb l'home dels 
seus somnis. Però quan esbrina que els altres membres de raça del seu adorat gos Bruiser estan sent 
utilitzats per assajos cosmetològics per part d'una empresa que és client seva, surt en defensa dels seus 
drets i de seguida la fan fora. Se sent destrossada però no aconseguiran que s'enfonsi. La Srta. Woods es 
trasllada a Washington per intentar aprendre les martingales de la política i guanyar-se el cor dels 
membres de la Cambra, Ella fa front a un enorme desafiament i en un mar de grisos, negres i blaus marins 
continua sobresortint amb el seu rosa característic. Els polítics no cauen immediatament rendits als peus 
d'aquesta "Barbie del Congrés" i Washington, DC no és un lloc fàcil per una persona amb un impecable 
gust per la moda i una llicenciatura a la facultat de dret de Harvard. Però amb la brillant i desvergonyida 
barreja d'intel·ligència i decisió que la caracteritza, venç el sistema a la manera d'Ella Woods. Parlant en 
nom de Bruiser i dels seus congèneres, Ella aconsegueix a la fi que tots aquells que l'envolten sentin el que 
aquests els han de dir.

Freddy contra Jason 
(Freddy Vs. Jason)

Gènere: Terror
Director: Ronny Yu
Protagonistes: Robert Englund (Freddy Krueger), Ken Kirzinger (Jason Voorhees), Jason 
Ritter (Will), Monica Keena (Lori), Kelly Rowland (Kia), Lochlyn Munro (Stubbs, ajudant 
Sheriff), Chris Marquette (Linderman), Katharine Isabelle (Gibb), Brendan Fletcher 
(Jacob).

  

Sinopsi: Freddy Krueger (Robert Englund) és a l'infern, de veritat. Fa deu anys que aquest personatge, un 
dels més terrorífics de tots els temps i protagonista de la sèrie Malson en Elm Street, va sacsejar els 
nostres somnis per dur a terme la seva sagnant revenja. Però el record de Freddy ha estat 
sistemàticament esborrat al poble, els habitants del qual estan decidits a acabar amb ell. Les potencials 
víctimes han estat drogades per impedir que somiïn, deixant impotent el mestre dels malsons. Han 
eliminat la seva por a Freddy i això representa una tortura extrema per a un psicòpata egocèntric que es 
considera una autèntica llegenda. Però llavors Freddy ressuscita Jason Voorhees (Ken Kirzinger), el boig 
protagonista de la sèrie de pel·lícules Divendres 13. Per a Freddy és el mitjà perfecte per tornar a aterrir 
els habitants d'Elm Street i li dóna l'oportunitat de sortir del seu purgatori. Manipula Jason amb summa 
facilitat i l'enganya perquè viatgi a Springwood per iniciar un altre regnat de terror. Encara que els 
cadàvers comencen a acumular-se a Elm Street i la reputació de Freddy recupera nova vida, Freddy 
descobreix que Jason no està disposat a renunciar als seus costums assassins i deixar-li el camí lliure. Amb 
un poble estremit al mig, un enfrontament de proporcions èpiques es desencadena entre els dos titans del 
terror, alternant entre el món dels somnis i la dura realitat del món dels vius.
Qui guanyarà la batalla de totes les batalles?.
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Cosas que no se olvidan 
(Storytelling)

Gènere: Comèdia
Director: Todd Solondz
Protagonistes: Selma Blair (Vi), Robert Wisdom (Sr. Gary Scott), Paul Giamatti (Toby 
Oxman), Lupe Ontiveros (Consuelo), Jonathan Osser (Mikey Livingston), Mark Webber 
(Scooby Livingston), Leo Fitzpatrick (Marcus), Noah Fleiss (Brady Livingston), John 
Goodman (Marty Livingston), Julie Hagerty (Fern Livingston). 

 

Sinopsi: La pel·lícula consta de dues històries diferents ambientades en el tristemeste còmic terreny de la 
universitat i l'institut, el passat i el present. Seguint els passos dels seus joves personatges, esperançats i 
preocupats al mateix temps, explora els temes del sexe, la raça, la fama i la manipulació. FICCIÓ 1985. Un 
campus universitari als EUA. El Sr. Scott (Robert Wisdom) és un escriptor guanyador del Premi Pulitzer que 
ensenya en una universitat de segona o tercera fila. Està allunyat en tots els sentits. El Premi Pulitzer no li 
obri cap porta. Se sent ressentit, enutjat i amargat. I expressa la seva ira seduint els seus estudiants i 
destruint-los durant el procés. Vi (Selma Blair) és una jove que vol aparentar ser més sofisticada del que 
en realitat és i així és com acaba aconseguint que se li trenqui el cor. Necessitar ser necessitada. Necessita 
tenir causes per què lluitar i gent a qui salvar. Per la seva banda Marcus (Llig Fiztpatrick) és el nuvi de Vi: 
es tracta d'un noi que algunes vegades es mostra massa entusiasta perquè sent que potser la gent el mira 
amb superioritat o li compadeix perquè pateix paràlisi cerebral.
NO FICCIÓ. Toby Oxman (Paul Giamatti) és un novaiorquès insatisfet que vol fer un documental. No és ni 
un oportunista ni un xerraire, és més aviat un fracassat que intenta tirar endavant. Per això convenç un 
estudiant d'últim curs d'institut (Mark Webber) anomenat Scooby i tota la seva família perquè es 
converteixin en el tema del documental. Scooby està decebut perquè no pot aconseguir un treball com a 
presentador d'un programa televisiu d'entrevistes nocturn. És vulnerable però també molt llest i rebel. Els 
seus pares (John Goodman i Julie Hagerty) són feliços, però al mateix temps són molt desgraciats. 
Mentrestant, els germans de Scooby semblen autèntics triomfadors en tot allò que fan.

Pollock

Gènere: Drama
Director: Ed Harris
Protagonistes: Ed Harris (Jackson Pollock), Marcia Gay Harden (Lee Krasner), Amy 
Madigan (Peggy Guggenheim), Jennifer Connelly (Ruth Kligman), Jeffrey Tambor (Clem 
Greenberg), Bud Cort (Howard Putzel), Val Kilmer (Willem Dekooning).

  

Sinopsi: Jackson Pollock viu en un atrotinat apartament del Greenwich Village a Nova York. Busca 
desesperadament una veu pròpia en la pintura. La seva torturada personalitat esquitxada per 
l'esquizofrènia i la depressió porten al límit la seva obra que es converteix en el reflex del seu dolor. Un 
dolor que a més de la pintura intenta calmar amb alcohol i escoltant els seus contemporanis mestres del 
jazz. Un bon dia s'encreua al seu camí l'artista jueva Lee Krasner que queda fascinada per l'obra de 
Jackson i la seua peculiar personalitat. Sense saber molt bé si està enamorada de l'home o de l'artista, es 
trasllada a viure amb ell per proporcionar-li l'estabilitat necessària per continuar endavant amb la seva 
obra. Per mediació seva coneixerà la gran mecenes de l'art Peggy Guggenheim. La primera trobada entre 
Pollock i Guggenheim no té res d'esperançador. Però després de veure alguns dels seus millors llenços la 
milionària cau rendida davant el seu talent.

Golfos y picardías de antaño 
(Polissons et galipettes)

Gènere: Documental eròtic
Director: Michael Reilhac
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Sinopsi: Golfos i picardías (d'antany) és un document històric de gran valor. Es tracta d'una sèrie de curts 
eròtics rodats a principis del segle XX i muntats en una peça de 69 minuts de durada. Aquestes peces 
entretenien l'espera dels burgesos que anaven als bordells, al mateix temps que servien d'educació sexual 
per als seus fills adolescents. 

Cásate conmigo, Maribel

Gènere: Comèdia
Director: Ángel Blasco
Protagonistes: Carlos Hipólito (Marcelino), Natalia Dicenta (Maribel), Mireia Ros (Rufi), 
Nathalie Seseña (Pili), Malena Alterio (Niní), María lsbert (Doña Paula), María Ángeles 
Acevedo (Doña Matilde), Francisco Jarque (Pepe), Víctor Israel (Don Manuel), Marta Flores 
(Dña. Mercedes), Anna Moreno (Obdulia).

 

Sinopsi: Maribel (Natalia Dicenta) és una noieta de vint-i-tants anys que exerceix la professió al Madrid de 
finals dels cinquanta. Una nit coneix en un bar de cites Marcelino (Carlos Hipólito), un home tímid i 
tranquil, que s'enamora d'ella sense adonar-se de la seva condició. La relació es desenvolupa de manera 
sorprenent per a Maribel. Ella el pren al principi com un client més però li desconcerta l'actitud d'ell a cada 
una de les cites. Al mateix temps, comença a sentir-se atreta a poc a poc pel tímid provincià, propietari 
d'una fàbrica de xocolata a Sòria. Pili (Nathalie Seseña), Rufi (Mireia Ros) i Niní (Malena Alterio) són les 
companyes de pensió i professió de Maribel. Cruels i exagerades per natura, s'alarmen per la relació d'ella 
amb el misteriós subjecte, davant la possibilitat que es tracti d'un assassí de dones de mala vida que ha 
anat sembrant el pànic entre elles. Des de llavors, i més des que Marcelino li demana a Maribel que es casi 
amb ella, estan decidides a acabar amb aquesta relació, procurant distanciar Maribel del provincià i de la 
seva "estranya família": dues simpàtiques velletes (María Isbert i María Ángeles Acevedo) que ben bé 
podrien ser còmplices del xocolater en els seus horrorosos crims. Maribel, farta de la ment malaltissa de 
les seves companyes, es debat entre l'atracció que li suposa la seva conquesta i la por que tot resulti un 
desastrós desengany.

Extranjeras

Gènere: Documental
Director: Helena Taberna

Sinopsi: Trenta-sis dones de disset països i de totes les edats es posen davant l'objectiu i expliquen, 
durant poc més d'una hora, la seva experiència com a immigrants a Espanya, on intenten adaptar-se 
sense perdre la seva tradició. "Extranjeras" compta amb els testimonis de dones sud-americanes, 
poloneses, xineses, romaneses, iraquians, sirianes o africanes que viuen en el madrileny barri de Lavapiés. 
Totes elles expliquen tant les raons per què van decidir venir a Espanya a treballar, com la manera en què 
intenten mantenir els seus costums i no perdre contacte amb la seva identitat i els seus orígens. 

Matrix Revolutions

Gènere: Ciència ficció
Director: Robert Benton
Protagonistes: Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morpheo), Carrie-Anne Moss 
(Trinity), Hugo Weaving (Agent Smith), Monica Bellucci (Persephone), Jada Pinkett Smith 
(Niobe), Nona Gaye (Zee), Mary Alice (l'Oracle), Tanveer Atwal (Sati), Ian Bliss (Bane), 
Collin Chou (Seraph), Nathaniel Lees (Mifune), Harry Lennix (Comandant Lock), Harold 
Perrineau (Link).
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Sinopsi: En la conclusió de Matrix Reloaded, Neo (Keanu Reeves) donava un altre pas cap endavant a la 
recerca de la veritat que havia començat amb el seu viatge al món real al començament de Matrix, però 
aquesta transformació ha esgotat el seu poder, deixant-lo a la deriva en una terra de ningú entre Matrix i 
el Món de les Màquines. Mentre Trinity (Carrie-Anne Moss) vetlla el cos comatós de Neo, Morfeo (Laurence 
Fishburne) s'enfronta a la revelació que l'escollit, en el que ha invertit tota una vida de fe, no és més que 
un altre sistema de control inventat pels arquitectes de Matrix. A Matrix Revolutions, l'últim i explosiu 
capítol de la trilogia de Matrix, la guerra èpica entre l'home i la màquina aconsegueix un enorme clímax: 
l'exèrcit de Zion, ajudat per valerosos voluntaris civils com Zee (Nona Gaye) i el Chico (Clayton Watson), 
lluita desesperadament per contenir la invasió dels Sentinelles mentre l'exèrcit de les Màquines s'endinsa a 
la seva fortalesa. Enfrontant-se a l'anihilació total, els ciutadans de l'últim bastió d'humanitat lluiten no 
sols per les seves pròpies vides, sinó també pel futur de la humanitat. Però un element desconegut 
enverina les files des de dins: el descontrolat programa Smith (Hugo Weaving) ha segrestat 
intel·ligentment Bane (Ian Bliss), un membre de la flota d'aerolliscadors. Smith, que es fa més poderós a 
cada segon que passa, està més enllà fins i tot del control de les Màquines i ara amenaça de destruir el 
seu imperi junt amb el món real i Matrix. L'Oracle (Mary Alice) ofereix Neo els seus últims consells, que ell 
accepta sabent que ella és un programa i que les seves paraules podrien ser simplement un altre nivell de 
falsedat en el gran pla de Matrix. Amb l'ajuda de Niobe (Jada Pinkett Smith), Neo i Trinity decideixen 
viatjar més lluny del que qualsevol humà s'hagi atrevit a anar - un perillós viatge a l'exterior, a través de 
l'abrasada superfície de la terra i cap al cor de l'amenaçadora Ciutat de les Màquines. En aquesta enorme i 
mecanitzada metròpolis, Neo es troba cara a cara amb el màxim poder del món de les Màquines - el Deus 
Ex Machina - i arriba a un acord que és l'única esperança per a un món agonitzant. La guerra acabarà 
aquesta nit, amb el destí de Neo i el destí de dues civilitzacions inexorablement units al resultat d'aquesta 
catastròfica enfrontament amb Smith.

Al caer la noche
(The badge)

Gènere: Thriller
Director: Robby Henson
Protagonistes: Billy Bob Thornton (Sheriff Darl Hardwick), Patricia Arquette (Scarlett), 
Sela Ward (Carla Hardwick), William Devane (Jutge), Julie Hagerty (Sor Felicia), Marcus 
Lyle Brown (Deputy Jackson), Ray McKinnon (C.B.), Tom Bower (Bull Hardwick), Audrey 
Marie Anderson (Cambrera), John McConnell (Ornell).

 

Sinopsi: El Xèrif Darl Hardwick desperta al seu cotxe patrulla després d'una altra nit de borratxera. 
Sembla que aquesta serà un altre matí de ressaca fins que descobreix un cadàver en una cuneta. Aquell 
petit poble no acostuma a patir crims d'aquest tipus, i damunt, la víctima, Mona, és un transsexual. Darl 
defuig les preguntes de Scarlett, l'esposa de Mona, i l'envia de tornada a Nova Orleans. No té planejat 
perdre molt de temps en aquest cas, especialment quan el jutge li diu que mantingui el tema enterrat 
perquè no afecti el governador, que es presenta a la reelecció en un parell de mesos. Mentrestant, el poble 
viu un intens debat a propòsit del casino que s'ha de construir i Bull, el pare de Darl, és un dels seus més 
fervents opositors. Darl descobreix que el governador planeja recolzar un altre candidat al lloc de Xèrif 
quan se celebren les eleccions. Darl decideix presentar-se pel seu compte. Però el seu món es desintegra 
al seu voltant quan ensopega amb noves proves sobre l'assassinat de Mona, evidències que podrien 
implicar el jutge. Després d'enfrontar-se al jutge, Darl té la sensació que es prepara quelcom contra ell, 
però de seguida és arrestat per intent de violació, acusació falsa i preparada. No hi hi ha proves 
consistents per condemnar-lo, però l'acusació és prou greu com per acomiadar-lo.

Dogville

Gènere: Thriller, drama
Director: Lars von Trier
Protagonistes: Nicole Kidman (Grace), Paul Bettany (Tom Edison, Jr.), Stellan Skarsgard 
(Chuck), Chloë Sevigny (Liz Henson), Patricia Clarkson (Vera), James Caan (El gran 
home), Lauren Bacall (Ginger), Ben Gazzara (Jack McKay), Harriet Andersson (Gloria), Bill 
Raymond (Mr. Henson), Blair Brown (Mrs. Henson), Jeremy Davies (Bill Henson), Jean-
Marc Barr (l'home del barret).
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Sinopsi: Aquesta és la trista història de Dogville, un poble de les Muntanyes Rocoses on la carretera 
s'acaba al costat d'una vella mina d'argent abandonada. Els habitants de Dogville són gent honesta i 
estimen el seu poble. La casa de Tom (Paul Bettany) havia conegut èpoques millors però continuava sent 
la més bonica del poble. El pare de Tom (Philip Baker Hall), un antic metge, cobra una modesta pensió. 
Tom és escriptor. Cada tarda a les set, Martha (Siobhan Fallon) toca la campana. Tom va a casa dels 
Benson per sotmetre Bill (Jeremy Davies), el seu amic de sempre, una enèsima derrota humiliant a les 
dames. Alguns diuen, i no s'equivoquen, que Liz (Chloé Sevigny), la germana gran de Bill, li atrau més que 
el tauler. Aquesta nit, mentre torna a casa seguint el Carrer de l'Om, Tom sent uns trets procedents de la 
vall. S'asseu al banc per reflexionar, però aviat l'interrompen els lladrucs de Moisès. El gos sembla voler 
avisar-lo que quelcom greu passa. S'anomena Grace (Nicole Kidman). No ha triat Dogville en un mapa, ni 
tampoc per a fer turisme, però Tom s'adona immediatament que és el poble ideal per a ella. En veure un 
cotxe ple d'homes armats darrera la bella fugitiva, Tom l'amaga i els diu que no ha vist res. L'endemà, a la 
reunió del poble, Tom narra breument els esdeveniments del dia anterior als habitants bocabadats i va a la 
mina per tal de buscar la fugitiva. S'acorda per unanimitat deixar que Grace es quedi dues setmanes al 
poble. Perquè es guanyi la confiança dels habitants, Tom proposa que Grace treballi. Tots diuen que no els 
fa falta, però Tom insisteix, convençut que molt aviat Grace es convertirà en imprescindible. Però 
l'entrevista de Grace amb Jack McKay (Ben Gazzara) resumeix l'actitud de la gent del poble. Jack es limita 
a un “no” que no admet discussió. Encoratjada per Tom, MaGinger (Lauren Bacall) acaba per demanar-li 
que esporgui els matolls de groselles que creixen darrera la botiga d'ultra-marins. Grace s'esforça i, a poc 
a poc, tots li busquen treball. A les dues setmanes exactes de l'arribada de la bella fugitiva, tots els 
habitants de Dogville es presenten a la reunió, el silenci és total. Grace espera el veredicte fora de l'edifici. 
Escolta la campana tocar amb cada vot al seu favor. La primavera i el principi de l'estiu són dies feliços per 
a Grace. El poble ha acordat que cada un li pagui d'acord amb les seves possibilitats. Gràcies al seu petit 
salari, pot comprar la primera de les set figures de porcellana cobertes de pols a l'aparador de MaGinger. 
Durant el dinar campestre organitzat per celebrar el 4 de juliol, Grace i Tom es declaren tímidament el seu 
amor mutu. Però un dia, mentre Grace ajuda Chuck (Stellan Skarsgård) a l'hort, la policia col·loca un 
cartell de recerca i captura al poble. No sorprèn a ningú que els gàngsters hagin acusat Grace en fals per 
intentar neutralitzar-la, però Dogville ensenya les dents. De sobte, Grace ja no té ni un moment de 
descans. MaGinger la renya per haver agafat la drecera entre els matolls de groselles. Jack McKay li toca la 
cuixa. Chuck s'aprofita d'ella a l'hort. El fill de Chuck i de Vera l'obliga a donar-li un pallissa i, quan acaba 
el càstig, corre a delatar-la. Però Grace ha estalviat prou per comprar-se l'última figureta de l'aparador de 
MaGinger. Vera (Patricia Clarkson), Liz i Martha veuran Grace per queixar-se. Mentre Liz i Martha la 
subjecten, Vera trenca una a una les figuretes tan volgudes de Grace. Tom convenç Grace perquè fugi amb 
l'ajuda de Ben (Zeljko Ivanek), el transportista. Però en comptes de portar-la a la vall, Ben s'aprofita d'ella 
a la camioneta abans de tornar-la a Dogville amagada sota una lona. Tots s'assabenten que Grace volia 
escapar-se i Tom tampoc no la defensa quan roben una important suma a son pare. Per impedir que torni 
a evadir-se, la bona gent de Dogville decideix que el millor serà posar-li el collar de Moisés i una pesada 
cadena lligada a una vella roda rovellada. Excepte Tom, que es reprimeix molt malgrat tot, tots els homes 
de Dogville visiten Grace de nit per abusar d'ella. Tom ho sap i pateix. S'organitza una altra reunió. Grace 
narra la seva història amb la major simplicitat, sense afegir res. Però els habitants no fan cas als seus 
arguments. Temorós d'enemistar-se amb el poble si segueix recolzant-la, Tom pren una decisió dràstica. 
Abans de tornar a la reunió, obre un calaix que no ha tocat des de l'arribada de Grace, agafa la targeta 
que li van donar els gàngsters i els truca. Dogville sembla contenir la respiració. El vent s'ha aturat, una 
calma estranya envaeix el poble. Quan senten els cotxes al límit del bosc, tot es posa en marxa. Tom 
organitza un comitè de benvinguda. Encara que Dogville estigui apartat de la resta del món, és un poble 
hospitalari. Quant a Grace, fins i tot sense ser una experta en cotxes de luxe, no li costa reconèixer el 
soroll del motor del Cadillac prenent la corba de la Carretera del Canó, a punt d'entrar al poblet de Dogville.

El novato
(The rookie)

Gènere: Drama
Director: John Lee Hancock
Protagonistes: Dennis Quaid (Jimmy Morris), Rachel Griffiths (Lorri Morris), Jay 
Hernandez (Joaquin 'Wack' Campos), Beth Grant (Olline, mare de Jimmy), Brian Cox 
(Jimmy Sr.), Angus T. Jones (Hunter), Rick Gonzalez (Rudy Bonilla), Chad Lindberg (Joe 
David West), Angelo Spizzirri (Joel de la Garza).

 

Sinopsi: Jim Morris (Dennis Quaid) creia que els seus somnis de glòria havien tocat a la seva fi. Durant un 
partit de beisbol es va lesionar l'espatlla i va haver de retirar-se sense haver aconseguit sortir de segona 
divisió. Però aconsegueix refer la seva vida, formar una família i ara és professor de química i entrenador 
de l'equip de beisbol en un institut de Big Lake, Texas. Però en 1999, fa una aposta amb el seu equip que 
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canviarà la seva vida. Per motivar els jugadors, que no han guanyat un sol partit, accepta el tracte que li 
proposen: si guanyen el campionat regional, Morris haurà de provar sort en un equip de primera divisió. 
L'aposta produeix efecte, i l'equip passa de ser un dels pitjors a guanyar el campionat per primera vegada 
en la història de l'institut. Jim es veu obligat a complir la seva part del tracte, i decideix presentar-se a 
unes proves malgrat que tothom se'n riu d'ell. Però Morris deixa garratibats els fitxadors de talents (i a ell 
mateix) en llançar diversa boles a ni més ni menys que 175 Km per hora. Així és com fitxa pels Devil Rays, 
un equip de segona divisió. Jim haurà de llançar moltes boles abans d'arribar al cim. Però ara que ha 
recuperat la il·lusió, res no podrà aturar-lo.

La seguridad de los objetos
(The safety of objects)

Gènere: Drama
Director: Rose Troche
Protagonistes: Glenn Close (Esther Gold), Dermot Mulroney (Jim Train), Patricia 
Clarkson (Annette Jennings), Timothy Olyphant (Randy), Mary Kay Place (Helen 
Christianson), Jessica Campbell (Julie Gold), Robert Klein (Howard Gold), Joshua Jackson 
(Paul Gold), Moira Kelly (Susan Train), Alex House (Jake Train).

 

Sinopsi: En una casa modesta de l'Amèrica suburbana, Paul Gold (Joshua Jackson) jeu en coma a la seva 
habitació, atès per sa mare, Esther (Glenn Close). Esther submisament atén Paul dia i nit, i això l'ha 
distanciat del seu marit Howard (Robert Klein) i la seva filla adolescent Julie (Jessica Campbell). A dos 
passes d'allà, Annette Jennings (Patricia Clarkson), està vivint un divorci difícil, intentant per tots els 
mitjans que ella i les seves dues filles puguin dur una vida normal, amb un pressupost que va disminuint 
ràpidament. Mentrestant, després d'anys de total dedicació al seu treball, Jim Train (Dermot Mulroney), 
comença a adonar-se que la seva família, encapçalada per la seva eficient esposa Susan (Moira Kelly), 
funciona perfectament sense ell. El seu fill Jake (Alex House), té els seus propis problemes, ja que cada 
vegada li resulta més difícil ocultar la seva romàntica i pròspera relació amb Tani, la nina de plàstic de 30 
cm d'alçària de la seva germana petita. Hellen Christianson, (Mary Kay Place) està avorrida del seu marit i 
de les banalitats de la vida. Oculta darrera una façana alegre, ella ja ha començat a buscar secretament 
quelcom o algú que li retorni a la vida. A més, hi ha Randy (Timothy Olyphant), que realitza treballs de 
jardiner al barri, és simpàtic i extravertit per fora, però guarda uns foscos secrets que aviat sortiran en 
força a la superfície. Viuen les seves vides envoltats de possessions a les que tenen afecte. Però durant el 
decurs de quatre dies, els mons entrellaçats dels Gold, els Trains, els Christianson i els Jenning xocaran 
amb el passat.

Good bye, Lenin!

Gènere: Comèdia
Director: Wolfgang Becker
Protagonistes: Daniel Brühl (Alex Kerner), Katrin Saß (Mare d'Alex, Christiane Kerner), 
Florian Lukas (Denis), Chulpan Khamatova (Lara), Maria Simon (Ariane), Alexander Beyer 
(Rainer), Burghart Klaußner (Pare d'Alex, Robert Kerner), Franziska Troegner (Sra. 
Schäfer), Michael Gwisdek (Director Dr. Klapprath).

 

Sinopsi: Octubre de 1989 no era el millor moment per entrar en coma si vivies a Alemanya Oriental i això 
és precisament el que li succeeix a la mare d'Alex, una dona orgullosa de les seves idees socialistes. Alex 
es veu embolicat en una complicada situació quan sa mare desperta de sobte vuit mesos després. Cap 
altra cosa podria afectar tant sa mare com la caiguda del Mur de Berlín i el triomf del capitalisme en la 
seva estimada Alemanya Oriental. Per tal de salvar sa mare, Alex converteix l'apartament familiar en una 
illa ancorada en el passat, una espècie de museu del socialisme en què sa mare viu còmodament creient 
que res no ha canviat. El que comença com una petita mentida piadosa es converteix en una gran estafa 
quan la germana d'Alex i alguns veïns s'encarreguen de mantenir la farsa perquè la mare d'Alex continui 
creient que al final Lenin va vèncer!.
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Lo más cercano al cielo
(Au plus près du paradis)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Tonie Marshall
Protagonistes: Catherine Deneuve (Fanette), William Hurt (Matt), Bernard Le Coq 
(Bernard), Hélène Fillières (Lucie), Patrice Chéreau (Pierre), Nathalie Richard (Brigitte), 
Gilbert Melki (Alain), Emmanuelle Devos (noia Cinema), Noémie Godin Vigneau (Carole), 
Paulina Porizkova (Mary Rafelson).

 

Sinopsi: Una tarda, Fanette es troba amb Bernard, a qui va conèixer quan eren estudiants. Ell estava 
enamorat d'ella però ella estimava un altre. Durant la conversa s'anomena a "Philippe", el primer amor de 
Fanette. El record de Philippe porta a Fanette una vegada més a la sala de cinema on projecten "Un amor 
esplèndid" on Cary Grant i Deborah Kerr se retroben finalment després d'haver-se perdut al capdamunt de 
l'Empire State de Nova York. Fanette està escrivint un llibre sobre el pintor François Arnal i haurà d'anar a 
Nova York per fotografiar dos quadres seus. Abans del seu viatge, rep una carta que deixa una figura que 
podria ser Philippe. En ella es fixa una cita al capdamunt de l'Empire State... És real? Ho ha somiat? Des 
d'aquest moment ella és com una jove enamorada i posa rumb als Estats Units. Quan arriba a Nova York 
descobreix que Matt, un americà, ha substituït la fotògrafa amb qui normalment treballa. Ell és encantador 
i sent atracció per ella però, convençuda de la veracitat de la seva cita, ella és incapaç de fixar-se en ell 
com hagués calgut. El dia a dia junts provoca que s'intensifiqui la mútua atracció de la qual potser sorgeixi 
l'amor.

En la ciudad

Gènere: Drama romàntic
Director: Cesc Gay
Protagonistes: Eduard Fernández (Mario), Vicenta Ndongo (Sara), María Pujalte (Sofía), 
Mónica López (Irene), Chisco Amado (Manu), Áurea Márquez (Silvia), Alex Brendemühl 
(Tomás), Miranda Makaroff (Ana), Jordi Sánchez (Andrés), Carme Plà (Eva), Leonor 
Watling (Cristina).

Sinopsi: Tomás s'ha separat de la seva dona, però acaba d'iniciar una relació amb Ana, una de les seves 
alumnes de l'institut. Mario i Sara formen un jove i, aparentment, feliç matrimoni, però en els últims temps 
s'han anat distanciant l'un de l'altre. Irene i Manu tenen una filla petita, Marina, i una vida tranquil·la i 
plena de comoditats, encara que això no és prou per a Irene, que sembla confosa. La que tampoc sap molt 
bé cap a on es dirigeix la seva existència és Sofía, que compulsivament narra històries imaginàries sobre 
les seves relacions sentimentals. Tots ells són grans amics, es reuneixen per dinar, per prendre alguna 
cosa, es conten les seves coses. Però tots guarden una parcel·la de la seva vida en secret, tots tenen 
quelcom per amagar per mantenir-se fora de perill a la ciutat.

Eyengui, el dios del sueño

Gènere: Documental, drama
Director: José Manuel Novoa

Sinopsi: En el cor de la selva equatorial africana un grup de pigmeus baká s'enfronta a la destrucció del 
seu món. Ancorats en el neolític, els baká mai no han sortit de l'espessor. Només coneixen la selva, a la 
que anomenen Eyengui. Per a ells Eyengui vol dir Déu; Déu i la selva són la mateixa entitat. La tala 
indiscriminada d'arbres està acabant amb l'hàbitat dels pigmeus. Ja no hi ha caça, sorgeixen noves 
malalties, i el que és pitjor, els caps i els ancians han deixat de somiar. Ara no tenen comunicació amb el 
més enllà, amb Eyengui, amb el seu Déu, amb la selva. S'enfronten a una situació desesperada.
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Platillos volantes

Gènere: Comèdia
Director: Óscar Aibar
Protagonistes: Ángel de Andrés (José), Jordi Vilches (Juan), Jesús Berenguer 
(Inspector), Àngels Poch (Antonia), Pere Ponce (Individu 1), Leo Bassi (Doctor Karma), 
Jose Luis Adserias (Amador), Jaume Sorribas (Pagès), Xavier Serrat (Ramón), Pep Sais 
(Psiquiatra), Albert Trifoll (Sr. Botifoll), Pep Cortés (Pare de Juan).

 

Sinopsi: A la Terrassa de l'any 1972, apareixen dos obrers tèxtils trobats decapitats a la via del tren. Una 
estranya nota de suïcidi es trobava al costat dels cossos: segons ells, els extraterrestres els estaven 
esperant. Després d'una investigació es va descobrir que els suïcides eren José, un emigrant que treballa 
com a obrer a la planta tèxtil i Juan, un jove comptable de la mateixa empresa.

La mancha humana
(The human stain)

Gènere: Drama romàntic
Director: Robert Benton
Protagonistes: Anthony Hopkins (Coleman Silk), Nicole Kidman (Faunia Farley), Ed 
Harris (Lester Farley), Gary Sinise (Nathan Zuckerm).

  

Sinopsi: L'eminent professor universitari Coleman Silk (Anthony Hopkins) és acusat de racisme i expulsat 
de la institució docent que ell mateix va ajudar a consolidar. Aquestes falses acusacions li ocasionen un 
infart a la seva esposa, que acaba morint. Així, la vida de Silk es veu convulsionada tant en el camp 
professional com en el camp emocional, per la qual cosa el veterà professor haurà de prendre de nou les 
regnes d'una existència que encara li depara sorpreses. Quasi enfonsat completament, és llavors quan 
apareix Faunia (Nicole Kidman), una atractiva jove amb què inicia un romanç que li torna la il·lusió per 
viure. I també li porta alguns fantasmes del passat i un secret en base a què ha construït tota la seva vida, 
i serà el seu amic, l'escriptor Nathan Zuckerman, qui s'encarregarà de desvelar-ho. Però ni el petit poble 
de Nova Anglaterra on viu ni l'exmarit de Faunia veuran amb bons ulls aquesta relació, quelcom que pot 
resultar molt perillós.

Basic

Gènere: Thriller
Director: John Mctiernan
Protagonistes: John Travolta (Tom Hardy), Samuel L. Jackson (Sergent Nathan West), 
Connie Nielsen (Tinient Julia Osborne), Taye Diggs (Pike), Giovanni Ribisi (Levi Kendall), 
Brian Van Holt (Raymond Dunbar), Cristian de la Fuente (Castro), Tim Daly (Coronel Bill 
Styles), Dash Mihok (Mueller), Roselyn Sanchez (Núñez), Harry Connick, Jr. (Pete Vilmer). 

 

Sinopsi: John Travolta interpreta Tom Hardy, un antic Ranger de l'Exèrcit convertit en un agent de la DEA 
atrapat en la misteriosa desaparició del temut i odiat Sergent Nathan West (Jackson) i d'alguns dels seus 
reclutes de les Forces Especials en el decurs d'unes maniobres rutinàries durant un huracà a les jungles de 
Panamà. Només apareixen dos supervivents, Dunbar (Brian Van Holt) i Kendall (Giovanni Ribisi), el fill d'un 
oficial de la junta de Caps de Personal, encara que greument ferit. Cap d'ells no vol col·laborar amb la 
capitana Julia Osborne (Connie Nielsen) de la Policia Militar de Fort Clayton. Així, el comandant de la base, 
el coronel Bill Styles (Tim Daly) es veu obligat a cridar l'ex-Ranger Hardy, un vell amic i gran interrogador. 
Osborne desaprova la col·laboració d'Hardy, de baixa de la DEA, en ser sospitós de rebre suborns de 
traficants de drogues. Aquesta reticència s'incrementa quan descobreix que Hardy va ser també entrenat 
per West i que l'odia tan profundament com els seus últims reclutes. El temps s'acaba i Hardy i Osborne 
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han de declarar-se una tensa treva. Hardy aconsegueix entabanar Dunbar perquè confessi: el sergent 
West i la resta dels rangers desapareguts han estat assassinats i els seus cossos escampats pels efectes de 
l'huracà. En interrogar a Kendall, aquest confirma les morts de West i els seus companys. No obstant això, 
la seva història contradiu la de Dunbar. Què els va passar a West i al seu escamot de Rangers? Què 
estaven fent realment en la jungla?. A mesura que la història es desenvolupa, es revelen més mentides i 
enganys que acosten, cada vegada més, a Hardy i Osborne a l'horrible veritat del destí dels soldats.

Buffalo Soldiers

Gènere: Comèdia
Director: Gregor Jordan
Protagonistes: Joaquin Phoenix (Ray Elwood), Ed Harris (Coronel Berman), Scott Glenn 
(Sergent Lee), Anna Paquin (Robyn Lee), Elizabeth McGovern (Sra. Berman),Gabriel Mann 
(Knoll), Michael Peña (García), Leon Robinson (Stoney).

 

Sinopsi: 1989. El mur de Berlín està a punt de caure, i el món és convertirà en un lloc segur segons un 
nou ordre mundial. No obstant això, als afores d'Stuttgart, a Alemanya Occidental, l'Especialista Ray 
Elwood (Joaquin Phoenix) del 317 Batalló d'Intendència, a la Base de l'exèrcit nord-americà Theodore 
Roosevelt, està a punt de comprovar com la seva particular guerra freda arriba a límits inimaginables. 
Elwood és un bergant encantador, un soldat condemnat pel jutge a complir el servei militar obligatori que 
s'ha d'espavilar per fer d'aquest un pròsper mercat negre, més que res per matar l'avorriment més que 
per ambició. Oficialment, atén el seu treball diari com a secretari del batalló per l'inepte però bondadós 
Coronel Wallace Berman (Ed Harris). Extraoficialment, es dedica a tot, des de la venda d'articles de neteja 
robats a fabricar heroïna per l'implacable cap de la Policia Militar de la base, el Sergent Saad. Quan arriba 
a la base un nou Sergent primer (Scott Glenn) amb la decidida intenció de netejar-la de dalt a baix, 
Elwood creu que podrà controlar la nova situació sense problemes, particularment des que es fixa a la filla 
del Sergent primer, la trapella Robyn (Anna Paquin). Però això era abans que es trobés en el mateix sac 
amb 5 milions de dòlars en armes robades que cauen a les seves mans, i l'esposa de Berman que s'ha 
posat gelosa, i un traficant de droga turc que està boig, i, per descomptat, amb l'assassinat, la traïció i la 
luxúria que es desencadenen en conseqüència.

El punto sobre la i 
(Dot the i)

Gènere: Comèdia
Director: Matthew Parkhill
Protagonistes: Natalia Verbeke (Carmen), Gael García Bernal (Kit), James D'arcy 
(Barnaby), Tom Hardy (Tom), Charlie Cox (Theo), Yves Aubert (Maître), Myfanwy Waring 
(amiga de Carmen), Michael Webber (Terratinent), Jonathan Kydd (Cap del Bar de 
Hamburgueses), Michael Elwyn (Director de l'Hotel).

Sinopsi: Ambientat a Londres, aquest triangle amorós amb tocs de comèdia negra narra la història de 
Carmen (Natalia Verbeke), una jove a punt de casar-se amb un home que li ha aportat seguretat i molt 
d'afecte, Barnaby (James D´Arcy). El seu promès és un home encantador a qui estima i amb qui manté 
una relació molt còmoda, després d'haver passat la noia per una relació anterior violenta i superficial. Però 
un dia abans de la seva boda Carmen dóna un petó a un noi anomenat Kit (Gael García Bernal) que 
despertarà en ella sentiments viscuts. Es desperta la seva passió i comença a dubtar entre l'home que li 
donarà l'estabilitat, Barnaby, o el que li desperta les seves emocions, Kit. Tot un viatge el que emprendrà 
Carmen que li ensenyarà entre altres coses i les persones que les coses no són sempre les que semblen 
ser.
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La flaqueza del bolchevique

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Martín Cuenca
Protagonistes: Luis Tosar (Pablo), María Valverde (María), Mar Regueras (Sonsoles), 
Nathalie Poza (Eva), Manolo Solo (Francisco), Jordi Dauder (Alfredo), Yolanda Serrano 
(Alba), Enriqueta Carballeira (Dolores), Ángela Herrera (Elsa), Rubén Ochandiano (Manu), 
Roberto Gago (Raúl), Daniel Grau (Perico), José Antonio Izaguirre (Armando).

Sinopsi: Madrid, tardor de 2002. Pablo López és un tipus normal. Té trenta i tants anys, treballa en un 
banc d'inversions i està fart de tot. Un dilluns, a les 9 del matí, en un embussament en plena Cíbele, 
mentre Pablo escolta Extremoduro, el seu cotxe s'encasta contra el descapotable de la fatxenda més 
fatxenda de Madrid. I es munta un rebombori: la fatxenda és del morro fort, el comença a insultar, i el fica 
en un embolic monumental amb la policia i l'assegurança. Així que Pablo, per divertir-se una mica, 
decideix començar a putejar la fatxenda. I Pablo López, quan vol és realment enginyós. Un dia cuando el 
'puteig' ha arribat al punt més absurd, quan fins i tot les boges telefonades a la fatxenda comencen a 
provocar-li avorriment, un dia Pablo es topa de cara a terra amb Rosana, la germana de la fatxenda. I 
aquest dia la seva vida dóna un gir espectacular. Cínic, ressentit, Pablo mai no va pensar que la seva 
existència pogués tornar a tenir sentit. I ara que la puresa, la llum ha esclatat davant els seus ulls, sent 
que no ha, no pot enamorar-se d'una noia de 15 anys!. I llavors, succeeix quelcom completament 
inesperat que canvia per sempre la vida de Pablo López.

Lejano
(Uzak) 

Gènere: Drama
Director: Robert Benton
Protagonistes: Muzaffer Özdemir (Mahmut), Mehmet Emin Toprak (Yusuf), Zuhal Gencer 
Erkaya (Nazan), Nazan Kirilmis (amant), Feridun Koc (porter), Fatma Ceylan (la mare), 
Ebru Ceylan (la noia jove).

Sinopsi: Un fotògraf obsessionat amb la idea que la distància entre la seva vida i els seus ideals està 
creixent es veu obligat a acollir al seu apartament un jove familiar que ha deixat el poble per buscar feina 
a bord d'un vaixell a Istanbul per a viatjar a l'estranger.

Planta 4

Gènere: Comèdia dramàtica
Director: Nuri Bilge Ceylan
Protagonistes: Juan José Ballesta (Miguel Angel), Gorka Moreno (Dani), Luis Ángel 
Priego (Izan), Alejandro Zafra (Jorge), Monti Castiñeiras (Dr. Marcos), Marco Martínez 
(Francis), Marcos Cedillo (Pepino), Maite Jauregui (Gloria), Luis Barberia (Alfredo), Miguel 
Foronda (Dr. Gallego), Elvira Lindo (Infermera Diaz), Diana Palazón (Infermera Esther).

Sinopsi: Un grup de xics que ronden els quinze anys comparteixen un 'barri' molt peculiar: la planta de 
traumatologia d'un hospital. Miguel Ángel, Hissen, Dani i Jorge aconsegueixen amb la seva alegria desafiar 
el destí i fer suportable la seva estada al centre. La vida continua en aquest microcosmos regit per homes i 
dones de bata blanca. A banda de les dietes hipo sòdiques, també hi ha pacients nous per conèixer, 
infermeres per burlar-se, incursions nocturnes pels corredors de l'hospital, partits de bàsquet que disputar 
a l'equip de San Pablo. L'amistat, l'acceptació en el grup, és determinant a l'adolescència. Però és 
imprescindible quan la ridiculitzada "edat de la poca-solta" se pateix en pijama i entre quatre parets. Però 
enfront el sentiment col·lectiu, hi ha la identitat de cada un reaccionant a la seva situació: la solitud 
pretesament autosuficient de Miguel Ángel, el temor de Jorge al diagnòstic, els records personals de 
Hissen, la primera història d'amor de Dani. En definitiva, encara que aquest hospital tingui costums, 
jerarquia, llenguatge i economia propis, és un reflex del món. En ell hi ha gent millor, com el Doctor 
Marcos i gent pitjor, com el Doctor Gallego. Moments feliços i amargs. Vent a favor i en contra. El dolor es 
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dissipa amb la rialla i la solitud perd el seu eco. El gimnàs es converteix en una discoteca, les llums 
s'atenuen, sona la música d'Estopa, les botelles es destapen, comença el ball.

Amar peligrosamente
(Beyond Borders)

Gènere: Drama romàntic
Director: Martin Campbell
Protagonistes: Angelina Jolie (Sarah Jordan), Clive Owen (Nick Callahan), Teri Polo 
(Charlotte Jordan), Linus Roache (Henry Bauford), Noah Emmerich (Elliot Hauser), Yorick 
Van Wageningen (Jan Steiger). 

  

Sinopsi: El còmode món de Sarah Jordan (Angelina Jolie), una ingènua americana resident a Londres, 
dóna un tomb quan Nick Callahan (Clive Owen) es cola en un ball per recaptar fons i fa un apassionat 
testimoni a favor dels nens famolencs d'Àfrica. Atreta per Nick i la seva causa, Sarah abandona les 
comoditats de la seva residència londinenca per viatjar a aquell destrossat continent, decidida a veure la 
realitat del món i experimentar la passió que Nick ha despertat en ella. Però Sarah no tarda a adonar-se de 
la dura realitat de la vida de Nick quan veu les condicions en què treballa. Sorpresa pel perill a què 
s'enfronta tots els dies, Sarah es compromet cada vegada més amb aquest home captivador i 
absolutament entregat al seu treball. Sarah torna a Londres i es dedica a recaptar fons mentre intenta 
ressuscitar el seu matrimoni. Anys després, quan ja treballa per a una organització humanitària, accepta 
l'oportunitat de viatjar a Cambotja on portarà menjar i provisions mèdiques molt necessàries. I on també 
satisfarà la seva necessitat de tornar a veure a Nick. Sota l'amenaça constant de caure en una emboscada, 
Nick i Sarah se senten cada vegada més units i quan el millor amic de Nick - Elliott (Noah Emmerich) - és 
brutalment assassinat, es donen consol mútuament i s'encén la flama de l'amor. Però a pesar del vincule 
establert, saben que han de separar-se perquè el treball de Nick és massa important i perillós perquè 
romanguen junts. Passen els anys i Sarah busca desesperadament qualsevol notícia de Nick fins que un 
dia descobreix que ha estat segrestat per les forces rebels a Txetxènia. L'amor que sent per ell l'obliga a 
anar en la recerca malgrat el temps i la distància que els separa ... i del perill que sens dubte haurà de 
córrer.

El señor de los anillos: El retorno del rey
(Lord of the Rings: The Return of the King)

Gènere: Aventures
Director: Peter Jackson
Protagonistes: Elijah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), 
Sean Astin (Sam), Liv Tyler (Arwen), Billy Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Merry), 
Orlando Bloom (Legolas), John Rhys-Davies (Gimli), Ian Holm (Bilbo Baggins), 
Christopher Lee (Saruman), Cate Blanchett (Galadriel), Bernard Hill (Théoden), Brad 
Dourif (Gríma Wormtongue), Miranda Otto (Éowyn), David Wenham (Faramir).

  
Sinopsi: El viatge de la Comunitat de l'Anell està arribant a la seva fi. Les forces de Sauron han atacat 
Minas Tirith, la capital de Gondor, el seu assetjament definitiu contra la humanitat. L'antic gran regne, ara 
governat per un ancià senescal, mai no ha necessitat més desesperadament la figura d'un Rei. Però 
aconseguirà Aragorn (Viggo Mortensen) prou força per convertir-se en allò pel qual va nèixer i enfrontar-se 
al seu destí?. El destí de la Terra Mitjana és a les seves mans. Amb les forces de la foscor esperant la 
batalla final, Gandalf (Ian McKellen) haurà de forçar a l'exhaust exèrcit de Gondor a lluitar. Comptarà amb 
l'ajuda del Rei de Rohan, Théoden (Bernard Hill), que convocarà els seus guerrers en allò que serà el repte 
més gran de la història. Malgrat el seu coratge i de la seva apassionada lleialtat, les forces de l'exèrcit dels 
Homes, entre les quals han aconseguit infiltrar-se Éowyn i Merry, no poden comparar-se amb les 
multitudinàries legions d'enemics que assetgen el regne. Cada victòria exigeix un gran sacrifici. Malgrat les 
grans pèrdues, La Comunitat de l'Anell es llança a la més gran batalla del seu temps i roman unida per 
complir un únic objectiu: mantenir Sauron distret per tal de poder donar així el Portador de l'Anell 
l'oportunitat de dur a terme la seva missió. Les seves esperances resideixen en Frodo (Elijah Wood), un 
decidit hòbbit que atravessa les terres de l'enemic tractant de dur l'Anell Únic fins als focs de la Muntanya 
del Destí. Com més prop és Frodo del seu destí, més pesada es va fent la càrrega i més ha de recolzar-se 
en Samsagaz Gamyi (Sean Astin). Tant Gollum com el mateix Anell posaran a prova la resistència de Frodo 
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i, en última instància, la seva humanitat.

El Cid, la leyenda

Gènere: Animació, aventures
Director: José Pozo

 
Sinopsi: Rodrigo és un perfecte candidat a heroi: Fill d'un noble castellà, combina l'educació a la cort al 
costat del seu millor amic Sancho i primogènit del Rei, amb les furtives visites a la seva estimada Gimena, 
la filla del Comte de Gormaz, que amb gran gelosia prohibeix la relació. Atractiu, jove, divertit i valent, 
amb un futur brillant. Però els temps de felicitat no duren eternament, i després de la mort del Rei 
Fernando, Rodrigo es veu embolicat en un món de trames i conspiracions que acabaran amb la vida de 
Sancho i la consegüent coronació de l'infant Alfonso. De sobte, Rodrigo perd tot allò que ha adquirit sense 
esforç, el seu millor amic i l'amor de la seva estimada Gimena, sent injustament desterrat de Castella i 
sense honor. Allunyat de la seva llar i en territori hostil, Rodrigo i uns quants homes, amb l'especial ajuda 
del príncep Al-Mutamin, inicien una aventura plena d'acció i passió que mai no oblidaran, recuperant 
territoris i fent front al temible Ben Yussuff, tenaç enemic del nou Rei Alfonso, i entestat a conquerir tota la 
península. En el seu esforç per reclamar el perdó del seu Rei, i a la recerca de recuperar la seva posició i 
l'amor de Gimena, Rodrigo descobreix els profunds valors universals de l'amistat i l'honor.

El poder del Talismán
(The Medallion)

Gènere: Comèdia d'acció 
Director: Gordon Chan
Protagonistes: Jackie Chan (Eddie Yang), Lee Evans (Arthur Watson), Claire Forlani 
(Nicole James), Julian Sands (Snakehead), John Rhys-Davies (Cmdr. Hammerstock-
Smythe), Anthony Wong Chau-Sang (Lester).

 
Sinopsi: Eddie Yang, un simpàtic policia d'Hong Kong pateix un accident gairebé mortal per culpa d'un 
estrany talismà quan investigava un cas que involucrava un misteriós talismà en el seu poder, adquireix 
una velocitat, una força i un poder increïbles, elevant les seves habilitats d'arts marcials a un nivell 
superior. Amb l'ajuda de l'agent anglesa de la Interpol, Nicole James, Eddie està decidit a descobrir el 
secret del talismà i enfrontar-se al diabòlic Snakehead que pretén utilitzar els seus increïbles poders per 
als seus terribles plans.

La casa de los 1000 cadáveres
(House of 1000 corpses)

Gènere: Terror
Director: Rob Zombie
Protagonistes: Sid Haig (Capità Spaulding), Bill Moseley (Otis), Sheri Moon (Baby), 
Karen Black (Mama Firefly), Chris Hardwick (Jerry Goldsmith), Erin Daniels (Denise 
Willis), Jennifer Jostyn (Mary Knowles).

 
Sinopsi: El capità Spaulding és l'individu més estrambòtic de Ruggsville. Més proper al trastornat món de 
les casetes de fira que de l'enlluernador espectacle del circ, Spaulding és el director i propietari del "Museu 
de Monstres i Assassins" on els cansats viatgers poden omplir els seus dipòsits de gasolina a l'única estació 
de servei disponible en molts quilòmetres i els seus estómacs amb la recepta de pollastre fregit secreta de 
l'amfitrió. Això sí, potser els que s'aturen allà reben més atencions del què esperaven. És la nit del 30 
d'octubre de 1977, Halloween. Quan un contratemps amb el cotxe obliga Jerry, Denise, Mary i Bill a fer 
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una aturada en el seu viatge per carreteres secundàries, i decideixen acostar-se a una estació de servei 
que a més és un museu. Encara que la resta del grup desconfia de l'home que hi troben, Bill està 
entusiasmat, ja que està preparant un llibre d'atraccions extravagants de carretera i en tot el viatge no 
havien trobat res que reunís les condicions d'aquell museu. Quan Bill sent parlar del "heroi" local anomenat 
Dr. Satan s'entesta que el grup vagi a la recerca del famós arbre on van penjar el Dr. Satan i del qual va 
desaparèixer sense deixar rastre. Desitjós d'il·lustrar els joves sobre el folklore local abans que se'n vagin, 
Spaulding els invita a visitar l'atracció principal del museu: el Passeig dels Assassins on figuren les 
celebritats següents: Albert Fish: infame masoquista, sàdic, assassí de nens i, el més important, caníbal. 
Va nèixer el 1870 i de nen va ser torturat als genitals amb agulles, trauma que li va provocar la bogeria. 
Ed Greene, el "Psicòpata de Mainsfield": assassí i caníbal que atacava dones, obsessionat especialment 
pels òrgans sexuals de les víctimes. El "heroi local" Quail, conegut familiarment com el Dr. Satan: assassí, 
torturador, empastador i cirurgià plàstic, va treballar a l'hospital del comtat de Willows, a què anomenaven 
"Sauces Llorones". Servint-se de les seves pròpies i primitives tècniques de cirurgia cerebral, Quail va 
voler crear una raça de superherois amb malalts mentals. Encara que se'l va penjar d'un arbre, el seu cos 
va desaparèixer misteriosament. Continua viu?. El Passeig dels Assassins és el viatge nostàlgic personal 
del capità Spaulding per les dreceres de la memòria, un viatge a un món de foscor, on "la vida i la mort 
manquen de sentit i el dolor és Déu". No obstant això, per als quatre viatgers desprevinguts, aquesta 
estranya atracció és només el començament.

Un cuento de Navidad
(R´xmas)

Gènere: Drama
Director: Abel Ferrara
Protagonistes: Drea De Matteo (La dona), Lillo Brancato (El marit), Ice T (El gàngster), 
Lisa Valens (Lisa, la filla), Victor Argo (Louie), Denia Brache (La dona de Louie), Gloria 
Irizarry (Tieta), Naomi Morales (La neboda), Nelson Vasquez (El marit de la neboda).

 
Sinopsi: És el 1993. L'honorable David Dinkins és alcalde de Nova York: el primer alcalde negre de la 
ciutat. Entre un passeig per Central Park, compres d'última hora i una visita a l'arbre de Nadal al 
Rockefeller Center, una família normal i corrent es prepara per celebrar el Nadal. Ella és d'origen porto-
riqueny. Ell, el seu marit, procedeix de Santo Domingo. Immigrants o fills d'immigrants, van venir als 
Estats Units per fer realitat el somni americà. Per realitat el seu somni hi ha només una activitat possible: 
la del tràfic de drogues i es dediquen a això com si fos un negoci normal i corrent. "Tallen" l'heroïna amb 
precisió farmacèutica i porten el seu negoci amb el mateix rigor que els directors d'empresa. Treballen de 
valent perquè el negoci de la droga funciona 24 hores al dia, set dies a la setmana. El negoci també té les 
seves bandes i els seus límits territorials i racials. Durant una "reunió de negocis" el marit és segrestat. Un 
gàngster negre i racista es posa en contacte amb la dona i li exigeix un rescat. La dona comença a fer una 
ronda de visites als socis del seu marit, als seus empleats i als seus deutors i aviat aprèn quan cal resistir i 
quan cedir. Però és Nadal i la gent és fora. El gàngster la pressiona cada vegada més, a intervals de vint 
minuts. Però aviat sorgeix entre ells una relació força estranya, per no dir una altra cosa pitjor.

Las invasiones bárbaras
(Les invasions barbares)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Denys Arcand
Protagonistes: Rémy Girard (Rémy), Stéphane Rousseau (Sébastien), Marie-Josée Croze 
(Nathalie), Marina Hands (Gaëlle), Dorothée Berryman (Louise), Johanne-Marie Tremblay 
(Germana Constance Lazure), Pierre Curzi (Pierre), Louise Portal (Diane), Dominique 
Michel (Dominique).

Sinopsi: Rémy, divorciat, 50 anys i escaig, està hospitalitzat. Louise, la exdona, truca Sébastien, el fill 
d'ambdós, que viu a Londres. Sébastien es pensa, fa temps que ell i son pare no tenen res a parlar. Per fi 
decideix tornar a Montreal per ajudar sa mare i recolzar moralment son pare. Tot just arribar, Sébastien 
remou cel i terra, fa ús dels seus contactes i sacseja el sistema per fer més suportable la malaltia de son 
pare. Se li acut tornar a reunir l'alegre colla que va marcar el passat de Rémy: parents, amics i examants.
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Los reyes magos

Gènere: Animació
Director: Antonio Navarro

 
Sinopsi: Judea, dies abans del naixement del Messies sota la dominació de l'Àguila Imperial Romana. 
Herodes, ajudat per Belial, el seu fidel conseller i mag, exerceix el poder de forma tirànica amb l'obsessió 
de demostrar els seus drets sobre un tron que ha usurpat. Però quelcom està a punt d'ocórrer. Melcior, 
Gaspar i Baltasar, tres homes amb poders en les arts de la màgia, han estat buscant durant anys un 
senyal que els indiqui quan i on canviarà el curs de la història. Per fi, ha arribat el moment. Guiats per una 
nova estrella, els tres mags uniran els seus poders i la seva saviesa per afrontar l'amenaça d'Herodes i 
trobar abans que ell els Atributs Reals destinats a reconèixer la reialesa suprema del Rei de Reis. Aquesta 
missió els portarà a emprendre un viatge ple d'aventures al final del qual els tres mags es convertiran en 
els tres Reis Mags.

Osama 

Gènere: Drama
Director: Siddiq Barmak
Protagonistes: Marina Golbahari (Nena / Osama), Khwaja Nader (Mulá), Arif Herati 
(Espandi), Zubaida Sahar (La Mare), Hamida Refah (L'àvia), Rahman Ghorbandi (Talibà 
Gol).

Sinopsi: Una nena de dotze anys i sa mare es veuen abocades a la misèria quan, amb l'arribada dels 
talibans al poder a Afganistan, perden el dret a treballar i la possibilitat de sortir soles al carrer, atès que 
no tenen cap home a la família que vetlli per elles. La mare i l'àvia de la nena decideixen llavors fer-la 
passar per un noi, la qual cosa omple de terror la noia, angoixada pel que pot passar-li si es descobreix la 
seva veritable identitat. Quan, en companyia d'altres nois, és portada a la madrassa, escola religiosa que a 
més és un centre de formació militar dels talibans, rep l'ajuda d'Espandi, un noi que sap qui és realment i 
que li dóna un nom: Osama.

Sakura Wars the movie
(Sakura taisen)

Gènere: Animació
Director: Mitsuro Hongo

 
Sinopsi: Japó 1926, quinzèany del regnat de l'Emperador Taisho. A Tòquio, després d'un aparent món 
magnífic i brillant, hi ha una fosca realitat habitada per monstres mutants, els Kouma. La lluita contra 
aquests és en mans de les Tropes de Batalla Imperials. La denominada Teikoku Kagekidan, una 
organització secreta formada per lluitar contra les forces de la foscor. Sorprenentment, els seus integrants 
són un grup d'encantadores noies, que de dia, porten una doble i glamurosa vida com a actrius al teatre de 
l'opera Imperial.
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Una relación peligrosa
(Gigli)

Gènere: Drama, acció
Director: Martin Brest
Protagonistes: Ben Affleck (Larry Gigli), Jennifer Lopez (Ricky), Justin Bartha (Brian), 
Christopher Walken (Jacobellis), Al Pacino (Starkman).

 
Sinopsi: "Una Relació perillosa" és a la que es veuran sotmesos Gigli (Ben Affleck) i Ricki (Jennifer Lopez), 
dos personatges oposats que s'enamoren en el pitjor moment. Gigli és un lladre de poca importància 
contractat per donar un cop més o menys important: ha de segrestar Brian (Justin Bartha), el germà d'un 
poderós fiscal federal. La idea és que el fiscal no envïi a la presó un cap de la màfia. Gigli ha d'amagar-se 
en un petit apartament amb Brian, que pateix problemes psicològics. Però aquest no és el gran problema 
del lladre. A Gigli se li complicarà la vida quan aparegui en escena Ricki, una noia molt més vital i 
espavilada que ell enviada pel seu cap com a reforç per si Gigli no se'n surt. El pitjor que els pot passar és 
enamorar-se ja que posarien en perill la missió i les seves vides.

Los impostores
(Matchstick Men)

Gènere: Comèdia
Director: Ridley Scott
Protagonistes: Nicolas Cage (Roy), Sam Rockwell (Frank Mercer), Alison Lohman 
(Angela), Bruce Altman (Dr. Klein), Bruce Mcgill (Chuck Frechette), Jenny O'Hara (Sra. 
Schaffer), Steve Eastin (Sr. Schaffer), Beth Grant (dona de la bugaderia).

  
Sinopsi: Roy (Nicolas Cage) i Frank (Sam Rockwell) són una parella de professionals de l'estafa de poca 
importància. Roy, un veterà estafador, i Frank, el seu ambiciós protegit, estan 'col·locant' últimament 
"sistemes de filtratge d'aigua", filtres d'aigua d'ocasió comprats per gent confiada que paga deu vegades el 
seu valor per aconseguir falsos premis com a cotxes, joies i vacances a l'estranger i que mai no reben. 
Amb aquestes enganyifes els entabanadors s'embutxaquen uns cents per aquí, uns milers per allà, la qual 
cosa al final fa que resulti una lucrativa associació. No obstant això, la vida privada de Roy no és tan 
satisfactòria. Roy, un agorafòbic obsessiu-compulsiu (i un fumador empedreït) sense cap tipus de relació 
personal, ben just pot mantenir el seny, i quan les seves manies comencen a posar en perill el seu 
rendiment com a delinqüent es veu obligat a cercar l'ajuda d'un psicoanalista (Bruce Altman) per continuar 
endavant. Si bé Roy està buscant una solució ràpida (és a dir, pastilles), la seva teràpia provoca més del 
que ell esperava: la revelació que té una filla adolescent - una filla l'existència de la qual sospitava però 
que mai no s'havia atrevit a confirmar. I el que és més preocupant, Angela (Alison Lohman), de 14 anys, 
vol conèixer el pare a qui mai no ha vist. Al principi, l'aparició d'Angela trastorna l'ordenada rutina del seu 
neuròtic pare. No obstant això, amb la seva peculiar manera d'assumir la paternitat, Roy comença tot 
seguit a gaudir d'una relació que mai no havia somiat tenir amb la seva filla. Però mentre ell desenvolupa 
sentiments paternals per la noia de 14 anys, ella està desenvolupant una fascinació per la qüestionable 
carrera de son pare. Finalment, davant la insistència d'Angela i sabent que és un error, el superprotector 
estafador comença a ensenyar-li alguns trucs de l'ofici i, davant la seva ambivalent barreja de sorpresa, 
orgull i consternació, ella demostra tenir un talent considerable. Ara, Angela vol participar a l'associació. 
Però això podria posar en greu perill la serenitat de Roy - per no dir tot el seu estil de vida.

El detective cantante
(The singing detective)

Gènere: Thriller
Director: Keith Gordon
Protagonistes: Robert Downey Jr. (Dan Dark), Robin Wright Penn (Nicola / Nina / La 
rossa), Mel Gibson (Dr. Gibbon), Jeremy Northam (Mark Binney), Katie Holmes Infermera 
Mills), Adrien Brody (Gangster 1), Jon Polito (Gangster 2).
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Sinopsi: Dan Dark (Robert Downey Jr.) és un fracassat escriptor de novel·la negra. Es troba prostrat en 
un llit d'hospital, amb tot el cos cobert de doloroses pústules producte d'una terrible soriasi. La seva pell 
malalta és el reflex de la seva ànima; un univers infestat de records d'una infància dissortada, fracassos 
professionals i un matrimoni infeliç, per no dir infernal. L'enganya realment la seva esposa (Rovell Wright 
Penn) amb una estranya figura (Jeremy Northam) de la seva infància i en aquests moments trama un pla 
per robar-li el manuscrit de la seva última novel·la? Això forma part de la seva imaginació. O no?. Els 
metges que l'envolten dia i nit, són tots uns dements que esclaten de sobte en atacs d'eufòria, improvisant 
números musicals? o és tot això producte de la turmentada imaginació de Dark? Només una dolça 
infermera (Katie Holmes) i l'excèntric doctor Gibbon (Mel Gibson) semblen disposats a rescatar-lo d'aquest 
deliri sardònic, dels nefastos records de la seva joventut i de perdre's definitivament en un món de fantasia 
on uns gàngsters (Adrien Brody i Jon Polito) el persegueixen a través de foscos ambients més propis d'una 
pel·lícula de cinema negre dels anys quaranta.

Elf

Gènere: Comèdia
Director: Jon Favreau
Protagonistes: Will Ferrell (Buddy), James Caan (Pare biològic de Buddy), Edward Asner 
(Santa Claus), Bob Newhart (Papa Elfo), Zooey Deschanel (Jovie), Mary Steenburgen 
(Emily), Daniel Tay (Michael).

 
Sinopsi: Una Nit de Nadal, fa molts anys, un bebè gateja en un orfenat dins del sac de regals de Santa 
Claus i, sense que ningú se n'adoni, acaba al taller d'aquest al Pol Nord. Encara que allà és adoptat i 
educat com a elf aviat es fa tres vegades més gran que els altres habitants del Pol Nord i quedarà clar que 
Buddy (Will Ferrell) mai no encaixarà perfectament al món dels elfs. El que necessita és trobar la seva 
veritable família. Així, aquest Nadal Buddy es proposa buscar el seu lloc al món i amb aquest objectiu posa 
rumb a Nova York. Encara que entra en un món completament desconegut, Buddy descobrirà aviat que la 
vida a la gran ciutat no consisteix només a patinar i menjar dolços i se sent tan fora de lloc allà com al Pol 
Nord. Troba son pare, Walter (James Caan), un editor de llibres infantils que és addicte al treball i figura a 
la llista de "castigats" de Santa Claus. Walter no creu el que diu Buddy, de fet l'única cosa en allò que creu 
és en els beneficis. Buddy també troba una nova mare (Mary Steenburgen) i descobreix que el seu 
germanastre de deu anys (Daniel Tay) no creu en els elfs ni en Santa Claus ni en el Nadal. En realitat tot 
el món sembla haver oblidat el veritable significat del Nadal. Les festes s'apropen i Buddy decideix que 
amb els seus coneixements elfs ha de guanyar la seva família, realitzar la seva escomesa i salvar el Nadal 
de Nova York i de la resta del món.

Riders

Gènere: Acció
Director: Gerard Pires
Protagonistes: Stephen Dorff (Slim), Natasha Henstridge (Karen), Bruce Payne 
(MacGruder), Steven Berkoff (Surtayne).

 
Sinopsi: Slim, Otis, Frank i Alex formen una banda d'atracadors professionals l'especialitat de la qual són 
les seves espectaculars fugides. Desapareixen entre la multitud barrejant-se amb els corredors d'una 
marató de patinatge, o assaltant un furgó blindat gràcies a la seva habilitat per als esports de risc: 
patinatge en línia, caiguda lliure, no hi ha límits en les seves escapades. Slim, el cervell del grup, trama un 
atracament final que els permetrà fer cinc robatoris consecutius en cinc dies, i amb els quals obtindran 20 
milions de dòlars. Però aquesta vegada la policia posa tots els seus recursos per tal de capturar-los, i junt 
amb un perdonavides contractat, interessats pel botí, compliquen el seu pla.
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S.W.A.T. Los hombres de Harrelson
(S.W.A.T.) 

Gènere: Thriller
Director: Clark Johnson
Protagonistes: Samuel L. Jackson (Lt. Dan 'hondo' Harrelson), Colin Farrell (Jim Street), 
Jeremy Renner (Brian Gamble), Michelle Rodríguez (Chris Sanchez), Ll Cool J (David 
'deke' Kay), Olivier Martinez (Alex). 

 
Sinopsi: L'elit de les forces de la llei de Los Angeles, l'equip policial conegut com "S.W.A.T." (Special 
Weapons And Tactics Team, o sigui, Equip d'Armes i Tàctiques Especials), passa per un moment de crisi. 
Tot comença quan Jim Street (Colin Farrel) i el seu company Brian Gamble (Jeremy Renner) són expulsats 
d'aquesta companyia per cometre diversos errors en una intervenció molt delicada. Mesos després Gamble 
ha abandonat la policia, mentre que Jim Street continua esperant una segona oportunitat. La companyia 
necessita reorganitzar-se després d'aquesta crisi i per això s'acudeix a un antic membre, un veterà que 
respon al nom de Harrelson (Samuel L. Jackson). Aquest forma un nou equip que promet ser el número u. 
Així és com arribem fins als homes de Harrelson: Jim Street serà un d'ells, un jove entusiasta, Deacon 
Kaye (James Todd Smith-Ll Cool J), Chris Sanchez (Michelle Rodriguez), Michael Bòxer (Brian Van Holt) i 
TJ McCabe (Josh Charles) són els altres membres. La seva primera missió és fer-se càrrec d'un perillós 
traficant de drogues anomenat Alex Montel (Olivier Martinez). El senyor de les drogues vol per tots els 
mitjans fugir dels policies de manera que ofereix cent milions de dòlars de recompensa a qualsevol que 
pugui alliberar-lo de la seva custòdia. La temptació és molt llaminera, fins i tot per als propis membres del 
"S.W.A.T".

Todo lo demás
(Anything Else)

Gènere: Comèdia
Director: Woody Allen
Protagonistes: Woody Allen (David Dobel), Jason Biggs (Jerry Falk), Christina Ricci 
(Amanda), Jimmy Fallon (Bob Styles), Stockard Channing (Paula), Danny DeVito 
(Harvey), Carson Grant (Professor d'Interpretació).

  
Sinopsi: Jerry Falk (Jason Biggs) és un aspirant a escriptor de comèdies. David Dobel (Woody Allen), un 
excèntric artista i professor novayorkès, és el seu mentor. Malgrat que David és un fracassat i un paranoic, 
el jove segueix els seus consells laborals, morals i amorosos. Per exemple comença a qüestionar el treball 
del seu agent literari, Harvey (Danny de Vito), qui només el té a ell com a client. Un dia Jerry coneix una 
jove bella d'esperit lliure anomenada Amanda (Christina Ricci), de qui s'enamora a primera vista. El jove 
escriptor queda cegat d'amor per ella, la qual cosa l'impedeix adonar-se d'algunes de les seves 
"particularitats", com la seva neurosi o la seva por al compromís. Malgrat de tot el que Jerry ha sentit 
sobre la vida, aviat aprendrà que estar enamorat de la impredictible i frívola Amanda li portarà més 
maldecaps que una altra cosa. La relació de parella, ja de per si complicada, ho serà encara més quan 
Paula (Stockard Channing), la mare d'Amanda, es trasllada a viure amb tot el seu equipatge, piano inclòs, 
amb ells.

Timeline

Gènere: Aventura fantàstica
Director: Richard Donner
Protagonistes: Paul Walker (Chris), Frances O'Connor (Kate), Gerard Butler (Andre 
Marek), Billy Connolly (Professor Johnston), Anna Friel (Lady Claire), Neal McDonough 
(Gordon), Ethan Embry (Stern).

 
Sinopsi: Un equip d'estudiants d'arqueologia encapçalat pel professor Edward Johnston (Billy Connolly) 
treballa per descobrir les ruïnes d'un castell del segle catorze que se suposa que es troba al cor de la vall 
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francesa del Dordonya. Aquest projecte és el sonmi de Johnston, qui al costat del seu fill Chris (Paul 
Walker), el professor adjunt André Marek (Gerard Butler) i diversos alumnes, han fet grans progressos, i 
no sols per a l'excavació del castell de La Roque, sinó també a la d'un monestir i altres estructures del 
poble proper de Castlegard. Però tot no és el que sembla. Sembla ser que l'empresa que finança 
l'excavació, ITC (International Technology Corporation), encapçalada per Robert Doniger (David Thewlis), 
amaga quelcom, i Johnston viatja a Nou Mèxic a la recerca de respostes. Mentrestant Marek i els 
estudiants descobreixen una cambra que porta segellada més de 600 anys, i allà troben dos objectes més 
que sorprenents: una lent bifocal i una nota suplicant ajuda datada el 2 d'abril de 1357 signada...pel 
professor Johnston. Decidits a resoldre aquest misteri, tots ells decideixen viatjar fins a les oficines de la 
ITC on descobreixen l'últim invent de Doniger. Es tracta d'una màquina capaç de traslladar objectes 
tridimensionals a través de l'espai. El que succeeix és que, malgrat que va ser dissenyada per revolucionar 
el transport, va obrir un forat que condueix directament al segle catorze. Johnston va insistir a provar la 
màquina, i ara es troba atrapat en un violent i brutal conflicte entre francesos i anglesos. Seran capaços de 
sobreviure i tornar al segle XXI? 

En América
(In America)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Jim Sheridan
Protagonistes: Samantha Morton (Sarah), Paddy Considine (Johnny), Sarah Bolger 
(Christy), Emma Bolger (Ariel), Djimon Hounsou (Ma).

  
Sinopsi: Començar partint de zero és un clàssic del somni americà. Però és quelcom molt difícil 
d'aconseguir, com els emigrants irlandesos Johnny i Sarah (Paddy Considine i Samantha Morton) 
descobreixen quan van d'aquí cap enllà pels carrers del Manhattan modern, amb les seves dues animoses 
joves filles al seu càrrec i han de torejar amb un panorama tan còmic i ple d'aventures com insòlit i 
aterridor. La família s'enfronta a un vertiginós nou futur, però primer han de vèncer un passat que 
persegueix a cada u d'ells, el record de la pèrdua d'un fill mort. Sense calers a la butxaca, Johnny i Sarah 
s'instal·len en un edifici d'un caòtic Nova York habitat per drogoaddictes, drag queens i una pintoresca 
diversitat de personatges, i tracten de convertir un entorn més propi d'una pel·lícula gòtica de terror en 
una veritable llar. Des d'haver d'arrossegar un aire condicionat d'aspecte dubtós per tot Manhattan a 
treballar en la primera feina que sorgeixi, tot se li fa costa amunt a la parella. I fins i tot, mentre ells veuen 
Amèrica com un lloc ple de desafiaments, perills i coses estranyes, les seves filles semblen veure-ho com 
un lloc màgic on pot passar qualsevol cosa, un lloc que podria alliberar-los de tot el patiment que han 
vingut arrossegant. A Halloween, Christy i Ariel (les germanes Sarah i Emma Bolger) s'atreveixen a trucar 
a la porta del "home que crida", un misteriós veí seu de nom Mateo (Djimon Hounsou), i tot canvia. Quan 
la família s'encamina a una crisi que sembla definitiva, Mateo es converteix en el seu inesperat aliat al 
territori en què poden continuar existint l'esperança, la confiança i fins i tot la màgia.

Ponte en mi lugar
(Freaky Friday)

Gènere: Comèdia
Director: Mark Waters
Protagonistes: Jamie Lee Curtis (Tess Coleman), Lindsay Lohan (Annabell Coleman), 
Mark Harmon (Ryan), Harold Gould (Grandpa), Chad Murray (Jake), Christina Vidal 
(Maddie).

 
Sinopsi: La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) i la seva filla de 15 anys, Anna (Lindsay Lohan), no 
es porten gairé bé. Diguem que els seus gustos per la roba, cabell, música i per descomptat, homes, no 
són els mateixos. Una tarda, les seves desavinences arriben a un punt àlgid: Anna està furiosa perquè sa 
mare no la recolza en les seves aspiracions musicals i Tess, viuda a punt de casar-se, no entén per què 
Anna no li dóna una oportunitat al seu promès, (Mark Harmon). Tot canvia quan dos galetes xineses de la 
Fortuna provoquen un petit canvi de papers. Al matí següent, Tess i Anna es troben amb els seus cossos 
intercanviats. A poc a poc, cada una comença a comprendre una mica més el punt de vista de l'altra, però 
amb la perspectiva de la boda de Tess aquest mateix dissabte, les dos han de trobar una manera ràpida de 
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tornar al seu cos.

Deep Blue

Gènere: Documental
Director: Alastair Fothergill, Andy Byatt

Sinopsi: "Deep Blue" introdueix als espectadors en l'espectacle dels mars i els porta a un viatge que 
s'estén des dels més superficials esculls de coral a les escasses costes de l'Antàrtic i des de les grans 
extensions de la mar oberta als abismes més profunds de l'oceà.

Master and Commander: Al otro lado del mundo
(Master and Commander: The Far Side of the World)

Gènere: Acció bèl·lica
Director: Peter Weir
Protagonistes: Russell Crowe (Jack Aubrey), Paul Bettany (Doctor Stephen Maturin), 
Billy Boyd (Barrett Bonden), James D'arcy (Tom Pullings), Lee Ingleby (Hollom), George 
Innes (Joe Plaice), Mark Lewis Jones (Mr. Hogg), Richard McCabe (Mr. Higgins).

  
Sinopsi: Som a les guerres napoleòniques. França i Anglaterra mantenen un pols per comprovar quina és 
la potència hegemònica al món, fins i tot a la mar. Allà Jack Aubrey (Russell Crowe) és conegut per ser un 
dels capitans de navili més intrèpids de l'armada Britànica. Té el seu càrrec el comandament del HMS 
Surprise, un navili de guerra que solca els mars del Sud a la recerca de l'enemic. Rep el sobrenom de 
"L'Afortunat", ja que sempre sol sortir-se'n ben parat dels enfrontaments. Però a més és un home, dur, 
recte i molt just, té el seu contrapunt en què pot considerar-se el seu millor amic, Stephen Maturin (Paul 
Bettany), el cirurgià de bord. Però aquesta sort se li pot acabar quan és atacat per sorpresa per un enemic 
molt superior. Amb el navili seriosament danyat i gran part de la seva tripulació ferida, Aubrey es 
qüestiona el deure i l'amistat quan emprèn una persecució d'alt risc que li portarà per dos oceans, per 
interceptar i capturar el seu adversari. Durant aquesta epopeia, viatjaran des de les costes de Brasil a les 
tempestuoses aigües del cap de Forns, virant cap al sud al mig de la neu i el gel fins a l'altre costat del 
món i passant per les remotes riberes de les illes Tortugues. Es tracta d'una missió que pot donar-li fama o 
destruir l'afortunat Jack i a tota la seva tripulació.

Buscando a Nemo 
(Finding Nemo) 

Gènere: Animació
Director: Andrew Stanton

  
Sinopsi: Marlin és un peix pallasso que s'acaba de traslladar a viure amb la seva esposa a un lloc tranquil 
proper a la gran Barrera del Coral. Però la tranquil·litat es trenca el dia que la seva esposa i els ous que 
contenen la seva descendència són devorats per uns horribles taurons. Però per sort per a Marlin un ou 
queda amb vida, que amb el temps rebrà el nom de Nemo, i des de ben petit son pare ha decidit protegir-
lo. Potser massa... Fins al punt que Marlin està al límit de l'ansietat pensant al dia que deixi el protector 
refugi de casa en un anemone marina. I per fi arriba el tan temut dia per a Marlin: el primer dia de col·legi 
del petit Nemo. El pobre Marlin decideix acompanyar-lo perquè no li passi res, i vigila tots els seus 
moviments. Fins i tot el segueix a una excursió que fa la classe a la qual assisteix Nemo, i que té lloc a la 
vora de l'extensa barrera coral·lina on darrera viuen els peixos. Nemo té curiositat pel que hi ha a l'altre 
costat, i quan veu una barca a la superfície, i malgrat les advertències de son pare, decideix acostar-se. De 
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sobte, apareix un submarinista que atrapa el diminut peix pallasso mentre Marlin ho veu tot impotent. 
Però ha de fer quelcom, i per això comença a seguir la pista per aconseguir trobar al seu petit. Així que al 
seu camí troba Dory, una servicial peix cirurgià que li ofereix la seva ajuda. Però té un petit gran 
inconvenient: la seua memòria és fatal, i s'oblida immediatament de les coses. Ambdós es llancen a la 
recerca del pobre Nemo. Per la seva banda, el petit ha acabat a la peixera d'un dentista de Sydney, on 
troba una sèrie de diverses espècies aquàtiques, encapçalades per Gill. Nemo és acceptat al grup, i vol 
ajudar la resta a fugir, encara que la tasca no és gens fàcil, ja que ho han intentat en diverses ocasions, i 
mai no ho han aconseguit. Per la seva banda Nemo i Dory també han d'enfrontar-se a grans obstacles al 
seu camí per arribar a trobar Nemo, la qual cosa els durà a realitzar grans proeses, que arriben a oïdes de 
Nemo. Però quan s'assabenta que el dentista pensa regalar Nemo a la seva neboda Darla, una autèntica 
màquina de destrucció, per convertir-la en la seva propera víctima, el pla de fugida ha d'avançar-se.

Funerarias S.A.
(Plots with a View)

Gènere: Comèdia
Director: Nick Hurran
Protagonistes: Brenda Blethyn (Bethy Rhys-Jones), Alfred Molina (Boris Plots), Naomi 
Watts (Merideth Mainwaring), Lee Evans (Delbert Butterfield), Robert Pugh (Hugh Rhys-
Jones), Christopher Walken (Frank Featherbed).

  
Sinopsi: Es tracta d'una comèdia d'humor negre sobre la plàcida vida en un petit poble anglès on 
rivalitzen dues funeràries molt especials. Borís Plotz (Alfred Molina), director de la Funerària Plotz, somiava 
fa vint anys -quan era un noi tímid i retret- amb dues coses que encara no ha oblidat... el ball i Betty 
(Brenda Blethyn). Betty estimava en secret Borís, però no va ser capaç de rebatre els desitjos dels seus 
pares, així que finalment es va casar amb el caça fortunes Hugh Rhys Jones (Robert Pugh). Borís va 
renunciar als seus somnis i es va fer càrrec del negoci familiar de pompes fúnebres. Des de llavors les 
vides d'ambdós han romàs inalterades en una fastigosa rutina, fins que la sogra de Betty mor. Borís i Betty 
es reuneixen de nou per organitzar el funeral de la difunta i a mesura que parlen dels preparatius l'espurna 
que va sorgir a la seva joventut torna a encendre's. La cerimònia tindrà lloc a la Funerària Plotz, per a 
disgust del director de la funerària rival, Frank Featherbed (Christopher Walken). Featherbed, un excèntric 
americà, està decidit a revolucionar el negoci de les pompes fúnebres a Anglaterra amb la novetat dels 
funerals "temàtics". Borís no suporta que l'únic obstacle entre ell i Betty sigui un matrimoni amb un tipus 
que a més de no estimar-la en absolut li és descaradament infidel amb l'explosiva Meredith (Naomi Watts). 
En una desesperada temptativa per aconseguir la felicitat, Borís i Betty decideixen fingir la mort d'ella i 
escapar junts una vegada que tots hagin cregut que Betty ha passat a millor vida. Mentrestant, l'excèntric 
Featherbed està celebrant el seu primer funeral temàtic ambientat, per a gran sorpresa dels familiars del 
difunt, en la sèrie de televisió Star Trek. Durant la cerimònia, l'ajudant de Featherbed, Delbert (Lee 
Evans), que no sembla tenir massa neurones en el seu petit cervell, porta els efectes especials per tal de 
donar un toc encara més realista a aquesta galàctica vetlla. No sense dificultat Delbert aconsegueix que 
l'efecte fum i el musical funcionin més o menys bé, però quan prem el botó que eleva el taüt per 
aconseguir l'efecte "ignició", el mecanisme s'encalla i el fèretre puja, i puja, i puja fins atravessar el sostre 
sota la mirada garratibada dels familiars i amics de la difunta. Borís prossegueix amb el seu pla de fingir la 
mort de Betty i aconsegueix l'ajuda del metge del poble perquè certifiqui, quan arribi el moment, la falsa 
mort, però al final les coses mai no surten com estava previst.

Cabin Fever

Gènere: Terror
Director: Eli Roth
Protagonistes: Rider Strong (Paul), Jordan Ladd (Karen), Joey Kern (Jeff), Cerina 
Vincent (Marcy), James DeBello (Bert), Arie Verveen (l'ermità), Giuseppe Andrews (el 
diputat Winsto).

 
Sinopsi: Com a un ultim adéu a l'institut, Jeff, Karen, Paul, i Bert s'embarquen en unes vacances al més 
profund de les muntanyes. Conduint a tota velocitat i amb la música a tot drap, arriben a una remota 
cabanya per esgotar els seus últims dies de joventut abans d'entrar para sempre en el món adult. Tot va 
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perfectament rodes fins que algú es posa malalt. La pell de Karen comença a omplir-se de butllofes i a 
cremar-se com si quelcom creixés dins d'ella. Espantats davant l'horror, la resta dels companys assisteixen 
incapaços a la deterioració de la noia. Temorosos de ser contagiats, comencen una lluita contra la malaltia 
que els porta a enfrontar-se i matar tot aquell que s'acosti a ell encara que sigui el seu millor amic. Els 
supervivents hauran de buscar ajuda abans que el virus els mati.

Elephant

Gènere: Drama
Director: Gus van Sant
Protagonistes: Alex Frost (Alex), Eric Deulen (Eric), John Robinson (John McFarland), 
Elias McConnell (Elias), Jordan Taylor (Jordan), Carrie Finklea (Carrie), Nicole George 
(Nicole), Brittany Mountain (Brittany), Alicia Miles (Acadia), Kristen Hicks (Michelle), 
Bennie Dixon (Benny), Nathan Tyson (Nathan).

 
Sinopsi: Elephant, ens submergeix a les vides de diversos alumnes d'un institut americà. Elephant ens 
presenta un dia qualsevol amb les seves classes, el futbol, els xafardejos i les relacions socials. El film ens 
mostra les anades i vingudes dels personatges des d'un punt de vista que ens permet veure tal com són. 
És un bonic dia de tardor. Eli, camí de classe, convenç una parella de roquers per a fer-los unes fotos. 
Nate, acaba el seu entrenament de futbol i es cita amb la seva núvia Carrie per anar a menjar. John deixa 
les claus del cotxe de son pare a la consergeria de l'institut perquè les reculli el seu germà. A la cafeteria 
Brittany, Jordan i Nicole tafanegen i critiquen les seves mares. Michelle va corrent a la biblioteca mentre 
que Eli treu fotos a John al vestíbul. John surt de l'institut i es dirigeix als jardins al costat d'Alex i Eric. 
Sembla un dia qualsevol... però no ho és.

Hanna K.

Gènere: Drama
Director: Costa-Gavras
Protagonistes: Jill Clayburgh (Hanna Kaufman),Jean Yanne (Victor Bonnet), Gabriel 
Byrne (Josué Herzog), Moohamed Bakri (Sélim Bakri), David Clennon (Ammon).

Sinopsi: Hanna Kaufman, (Jill Clayburgh), 35 anys. Jueva d'origen polonès nascuda als Estats Units i de 
nacionalitat francesa, decideix ser israeliana després de casar-se amb Víctor Bonnet (Jean Yanne). 
Abandona el seu marit per anar-se'n a un kibbuts a Israel amb un poeta que aviat es cansa d'ella. Hanna 
s'instal·la a Jerusalem, on acaba la carrera de dret que havia començat abans de casar-se amb Víctor. 
Josuè Herzog (Gabriel Byrne), fiscal general -i el seu amant- li ha assignat a Hanna la defensa de Sélim 
Bakri (Moohamed Bakri) detingut per entrar de forma il·legal a Israel. Se celebra el judici i a Sélim 
l'expulsen al Pont Allenby. Hanna està separada però no divorciada, i es queda embarassada de Josuè , fet 
a què ella es refereix com "un accident". Està desesperada i telefona Víctor, que continua enamorat d'ella i 
que no dubta a agafar el primer avió. Però arriba al moment en què a Hanna la reclama "un client de 
veritat". És Sélim una altra vegada, l'han tornat a detenir, però aquesta vegada amb 2000 dòlars i un 
informe que conté tots els títols de propietat de la casa que porta anys reclamant: al principi mitjançant 
cartes de recomanació, i que és el motiu de les seves constants entrades il·legals a Israel. Al costat de 
Víctor, Hanna emprèn la recerca de Koufar Romaneh, un poble desaparegut, convertit en Kfar Rimonn i de 
la casa de Sélim... que ha estat transformada en museu. Hanna defensa Sélim, però la seva inexperiència, 
la seva sinceritat i la seva sensibilitat fan que partint d'un problema particular, el de Sélim, de manera 
confusa i sense voler arribi al problema general, el dels Palestins. Víctor ho observa tot amb tolerància: el 
problema de Sélim, la gelosia de Josuè, l'afany d'independència d'Hanna... El seu "territori" es resumeix a 
Hanna.
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Lágrimas del sol
(Tears of the sun)

Gènere: Acció bèl·lica
Director: Antoine Fuqua
Protagonistes: Bruce Willis (Tinent A.K. Waters), Monica Bellucci (Dr. Lena Kendricks), 
Fionnula Flanagan (Infermera Grace), Cole Hauser (James 'Red' Atkins), Tom Skerritt 
(Capità Bill Rhodes), Eamonn Walker (Ellis 'Zee' Pettigrew), Nick Chinlund (Michael 'Slo' 
Slowenski), Malick Bowens (Coronel Idris Sadick).

 
Sinopsi: El Tinent de les Forces Especials dels Navy SEAL A.K. Waters (Bruce Willis) i el seu esquadró 
d'elit d'especialistes tàctics és obligat a triar entre el deure i la humanitat, entre seguir les ordres ignorant 
el conflicte que els envolta, o trobar el valor per seguir el seu criteri i protegir un grup de refugiats 
innocents. Quan el govern democràtic de Nigèria és derrocat i el país cau en mans d'un cruel dictador 
militar, Waters, un dur i lleial veterà, és assignat a una missió de rutina per rescatar la Doctora Lena 
Kendricks (Monica Belluci). La Doctora Kendricks, ciutadana americana a causa del seu matrimoni, es 
dedica a atendre les víctimes de la guerra civil a una missió catòlica d'un poblat llunyà. Quan arriba 
Waters, la Doctora Kendricks es nega a anar-se'n a menys que ell es comprometi a ajudar al trasllat dels 
habitants del poblat a la frontera propera, on gaudiran d'asil polític. Si els abandonen, quedaran a mercè 
de l'enorme exèrcit rebel. Waters té ordres estrictes del seu oficial en cap, el capità Bill Rhodes (Tom 
Skerritt) de mantenir-se al marge del conflicte. Però quan ell i els seus homes comproven de primera mà 
la brutalitat dels rebels, fan seva la causa de la Doctora Kendricks i posen les seves vides en perill 
escortant els habitants del poblat en una perillosa marxa a través de la densa jungla. Mentre es traslladen 
a peu a través de la selva, l'equip de Waters, format per experts en evasió i camuflatge, és 
inexplicablement atacat per una tropa de rebels. No entenen què passa fins que descobreixen que, entre 
els refugiats, hi ha l'únic supervivent de la família que regia anteriorment el país, i a qui els rebels havien 
ordenat la seva mort a tota costa. Waters i el seu petit escamot han d'anteposar la vida d'aquest home i 
les dels refugiats als que se senten obligats a protegir les seves pròpies vides.

Love actually

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Richard Curtis
Protagonistes: Alan Rickman (Harry), Colin Firth (Jamie), Emma Thompson (Karen), 
Hugh Grant (Primer Ministre), Laura Linney (Sarah), Liam Neeson (Daniel), Rowan 
Atkinson (Rufus), Martine McCutcheon (Natalie), Andrew Lincoln (Mark), Bill Nighy (Billy 
Mack), Martin Freeman (John), Keira Knightley (Juliet), Billy Bob Thornton (President dels 
EUA), Joanna Page (Judy).

  
Sinopsi: Produeix rialles, desencadena el caos, trenca cors, força compromisos, eleva els esperits, incita a 
prendre riscos... És delirant, excitant, inesperat, inoportú, inconvenient, inexplicable, poc elegant, 
insuperable. L'amor, no hi hi ha dubte, és a tot arreu. El nou primer ministre (Hugh Grant) s'enamora d'un 
membre del seu gabinet (Martine McCutcheon) als pocs minuts de prendre possessió del seu despatx al 10 
de Downing Street. Un escriptor (Colin Firth) escapa al Sud de França per recuperar-se d'una desil·lusió 
amorosa i s'enamora de nou en un llac. Una dona feliçment casada (Emma Thompson) sospita que està 
perdent el seu marit (Alan Rickman). Una dona recentment casada (Keira Knightley) interpreta malament 
l'actitud del millor amic del seu marit. Un escolar vol despertar l'interès de la noia més desitjada del 
col·legi. Un padrastre que s'ha quedat vidu (Liam Neeson) tracta de connectar amb un fill a qui a penes 
coneix. Una executiva (Laura Linney) s'arrisca a donar el primer pas amb un company de treball de qui 
porta temps enamorada. Un vell rocker (Bill Nighy) que ha viscut molt però no s'enrecorda de res prepara 
la seva reaparició final a la seva peculiar manera. L'amor, el gran embolicador, a tots els iguala alhora de 
complicar-los la vida. Els amors i les vides de tots aquests ciutadans de Londres es barregen i entrecreuen 
al dia de Nadal, amb resultats romàntics, divertits i agredolços per a tothom que han tingut la sort (o la 
desgràcia) d'enamorar-se. 
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Being Light

Gènere: Comèdia
Director: Pascal Arnold, Jean-Marc Barr
Protagonistes: Élodie Bouchez (Justine), Jean-Marc Barr (Jack Lesterhoof), Isabelle 
Candelier (Vanessa), Philippe Duquesne (M. Lamartinier), Pascal Aubert (Francois Delos).

Sinopsi: Màxime (Romain Duris) arriba a París de tornada a l'Índia per retrobar-se amb la seva estimada 
Justine (Élodie Bouchez). Al bar de l'hotel coneix Jack (Jean-Marc Barr), un ric home de negocis que li 
proposa ser el seu intèrpret en una important reunió. A partir d'aquest instant neix una profunda amistat. 
El comportament innocent i despreocupat de Maxime farà que Jack s'adoni que viu en un món ple 
d'hipocresia, només preocupat pel materialisme i pel benefici dels seus negocis. Jack decideix acompanyar 
Maxime a l'Índia a la recerca de si mateix: allà descobrirà un nou tipus de vida lluny de l'estrés dels seus 
negocis.

Buenos días
(Ohayô / Good Morning)

Gènere: Comèdia
Director: Yasujiro Ozu
Protagonistes: Masuo Fujiki (Zen), Yoshiko Kuga (Setsuko Arita), Kuniko Miyake 
(Tamiko), Eiko Miyoshi (Grandma Haraguchi), Teruko Nagaoka (Mrs. Tomizawa), Chishu 
Ryu (Keitaro Hayashi).

Sinopsi: "Buenos días" se situa en un barri residencial d'una gran ciutat japonesa. Una comunitat en què 
tothom es coneix. On es comenta que la presidenta de la comunitat de veïns es queda amb les quotes per 
comprar-se electrodomèstics i on els nens prefereixen passar la tarda a casa d'una veïna "distreta" veient 
els combats de sumo per televisió que fent els deures. Els escolars van al col·legi fent competicions de 
pets, encara que un d'ells no domini massa bé la tècnica. Els pares es troben als bars on expliquen que 
l'empresa els ha acomiadat després d'anys de servei fidel. En una casa en particular la falta de televisió 
provocarà la rebel·lió dels nens, que es negaran a parlar provocant tota mena de conflictes.

Cuentos de Tokio
(Tokyo Monogatari)

Gènere: Drama
Director: Yasujiro Ozu
Protagonistes: Chishu Ryu (Shukishi Hirayama), Chieko Higashiyama (Tomi Hirayama), 
Setsuko Hara (Noriko), Sô Yamamura (Same per), Kuniko Miyake (Fumiko).

Sinopsi: Una parella gran decideix viatjar a Tòquio per visitar els seus fills, un d'ells convertit en el metge 
del seu barri, després que les guerres civils de Japó els haguessin separat. Però les coses hauran canviat 
prou i sentiran l'abisme que regna tant entre les generacions com entre els habitants del camp i entre els 
de la ciutat.
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Samsara

Gènere: Drama, acció
Director: Pan Nalin
Protagonistes: Shawn Ku (Tashi), Christy Chung (Pema), Neelesha Bavora (Sujata), 
Tenzin Tashi (Karma), Jamayang Jinpa (Sona).

Sinopsi: Després de tres anys, tres mesos i tres dies de reclusió voluntària a una ermita perduda a la 
regió del Ladakh a l'Himàlaia, Thasi emergeix d'un tràngol profund. De tornada al monestir budista on va 
viure des dels cinc anys, el jove va recuperant a poc a poc les seves forces vitals. Però la tornada porta 
resultats inesperats. Fora dels rigors d'una vida entregada al desenvolupament espiritual, Thasi comença a 
experimentar el despertar a la vida sexual. Aquests sentiments coincideixen amb un viatge a un poble 
proper on Tashi coneix Pema una bella jove de qui s'enamora. Per primera vegada el jove lama comença a 
qüestionar-se els valors de la seva vida monacal al monestir.

La hija del caníbal

Gènere: Thriller, comèdia
Director: Antonio Serrano
Protagonistes: Cecilia Roth (Lucía), Carlos Álvarez-Novoa (Félix), Kuno Becker (Adrián), 
Manuel Blejerman (sospitós), Socorro de la Campa (caixera), Javier Díaz Dueñas 
(Inspector García), Margarita Isabel (mare de Lucía), Héctor Ortega (el caníbal), Luis 
Felipe Tovar (borratxo). 

Sinopsi: Dos dies abans de cap d'any Lucía (Cecilia Roth) assisteix a Mèxic, on resideix, a la desaparició 
del seu marit. Poc després descobreix que ha estat segrestat i que per descomptat el seu marit amagava 
més diners dels què ella mai no hagués somiat mai. Amb una barreja de desdeny i tristesa comença per a 
Lucía una aventura quasi policíaca en la qual es qüestiona entre trobar el seu marit o fugir ella amb els 
diners. En aquest "viatge" l'acompanyen el seu veí Félix (Carlos Álvarez-Novoa), un anarquista espanyol 
exiliat, i un jove idealista anomenat Adrian (Kuno Becker). Mentre som testimonis dels recorreguts 
d'aquest trio peculiar, la mateixa Lucía ens dóna pistes per a no creure el que està succeint, ja que és 
escriptora de novel·les i pot estar reinventant-se a cada moment.

La suerte dormida

Gènere: Drama
Director: Ángeles Gonzalez Sinde
Protagonistes: Adriana Ozores (Amparo), Pepe Soriano (José), Félix Gómez (Agustín), 
Carlos Kaniowsky (Floro), Francesc Orella (Miguel Ángel), Fanny de Castro (Rosa), Chany 
Martin (Genaro), Antonio Muñoz de Mesa (Peláez), Josu Ormaetxe (Jefe de Obra), Pilar 
Castro (Sonia), Joaquín Climent (Hormaeche).

 
Sinopsi: Amparo és una dona de trenta i tants anys que viu amb son pare, José, vidu, d'uns seixanta. És 
llicenciada en dret, carrera que no exerceix perquè treballa com a administrativa en una grisa oficina de 
serveis per a petites i mitjanes empreses. És vídua des de fa tres anys, quan va perdre el seu marit i fill en 
un accident de trànsit. Ella conduïa el cotxe familiar. Després de la mort de la seva família, Amparo es va 
negar a tornar a trepitjar el domicili familiar, que roman tancat fins avui, i les lletres del qual continua 
pagant. Es construeix per tant una ficció: abandona el seu treball d'advocada penalista en un bufet per 
prendre un ocupació de vuit a tres sense responsabilitats, una ficció en què, de la mateixa manera que és 
possible decidir tot allò que a un li passa, també és possible deixar de decidir, que la vida et passi sense 
afectar-te. Entrampada econòmicament i emocional amb un passat que no vol reconèixer i del que tampoc 
no vol fugir, només eliminar, Amparo viu una vida solitària i rutinària al costat de son pare. Se sent 
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culpable perquè pensa que les coses de la vida depenen del que un decideixi. No sap, haurà d'aprendre-ho 
al llarg del procés que relata la pel·lícula, que la vida és més àmplia que una única persona, que ningú no 
decideix només les coses que li passen. Son pare considera que Amparo no té dret a donar-se la culpa del 
que va passar ni a fer com que no viu, com que no té casa, ni afectes, ni futur. Muntar a cavall és l'única 
evasió que Amparo es concedeix. El fill de l'encarregat del picador on Empar munta mor en un accident. 
Aquesta connexió sentimental, aquesta obligació moral, la impulsen a lluitar per una indemnització justa 
per als pares, Floro i Rosa. A la recerca de proves que la responsabilitat de l'accident és de l'empresa, 
Amparo va desvelant un eixam d'irregularitats i corrupteles laborals, administratives i mediambientals que 
esquitxen fins a alts càrrecs de l'Administració amb un sol fi: els diners. En aquesta perquisició legal i en 
aquest despertar a la vida, l'acompanyen, a més de José, son pare, Miguel Ángel, el seu cap a la gestoria i 
pretendent sempre menystingut, i Agustín, un jove estudiant de Mines que li serveix d'assessor i amb qui 
acabarà tenint una relació amorosa.

Lo mejor que le puede pasar a un cruasán

Gènere: Comèdia
Director: Paco Mir
Protagonistes: Pablo Carbonell (Pablo Miralles), Jose Coronado (Sebastián), Nathalie 
Seseña (Fina), Marta Belaustegui (Gloria), Lola Marceli (Beatriz / Lali), Irene Montalà 
(Carmela), Ana Maria Barbany (La mare), Arseny Corsellas (El pare), Amparo Valle 
(Beba), André Oumanski (Ignacio), Pep Ferrer (Luigi).

 
Sinopsi: Pablo Miralles viu tranquil·lament dedicat als paradisos artificials, les meuques i la filosofia, no 
necessàriament en aquest ordre, fins que el seu germà Sebastián desapareix en circumstàncies més que 
misterioses i la seva odiosa i odiada cunyada Gloria l'insta a buscar-lo. En primera instància sembla que es 
tracta simplement del típic embolic de faldilles entre cap i secretària. En segona instància, tenint en 
compte la fortuna familiar dels Miralles, es suggereix la possibilitat que hagi estat segrestat per algú que 
s'obstina a no demanar rescat. Una tercera possibilitat, l'abducció extraterrestre, es descarta per 
unanimitat. Pablo, malgrat les circumstàncies, continuaria vivint tranquil·lament la seva vida quotidiana, si 
no fos perquè a la seva exnúvia Fina, se li ha ficat entre cella i cella ajudar a trobar el seu germà; i és que 
hi ha gent que s'avorreix molt. Seguint la pista de Sebastián descobreixen una societat filosòfica secreta 
anomenada Worm relacionada amb una espècie de puticlub de luxe basat en la Divina Comèdia, que està 
disposada al que faci falta per continuar sent secreta. "Loquehagafalta" inclou, entre altres coses, 
amenaces amb cames trencades fins i tot al patriarca Miralles i cotxes de curiosos estimbats 
accidentalment a les profunditats de qualsevol obra que vingui a mà. Pablo porta tota aquesta activitat 
extra amb resignació fins que es troba, o més aviat es topa amb la dona de la seva vida, Carmela, una 
magnífica pianista de bellesa rítmica, corbes harmòniques i un parell de rotunds pits entre un escot 
generós. Fina i Pau arriben fins a la seu de Worm on entren amb la intenció d'alliberar Sebastián per tal de 
ser immediatament capturats i portats davant Ignacio, àlies l'exorcista amb estrelles michelín.

Hero
(Ying xiong)

Gènere: Drama, fantàstica
Director: Zhang Yimou
Protagonistes: Jet Li (Nameless), Tony Leung Chiu Wai (Broken Sword), Maggie Cheung 
Man Yuk (Flying Snow), Zhang Ziyi (Moon), Chen Dao Ming (l'emperador Qin), Donnie Yen 
(Sky).

 
Sinopsi: A la Xina de fa dos mil anys, és temps d'enfrontaments sagnants entre els set regnes que la 
formen, perquè tots tracten d'aconseguir la supremacia sobre la resta. Entre els sobirans més poderosos hi 
ha l'ambiciós Rei Qin, l'obsessió del qual és conquerir tota la Xina per convertir-se en el primer Emperador 
l'ha fet guanyar nombrosos detractors i gran quantitat de partidaris de fer-lo desaparèixer. Però només 
tres assassins invencibles -Cel, Espasa Trencada i Neu Voladora- seran capaços d'intentar acabar amb la 
tirania i la vida del Rei Qin. Davant la persecució d'aquests criminals, el rei promet una gran recompensa 
per qui sigui capaç de donar-los captura o mort. I per fi, un astut i fort desconegut, Sense Nom, 
aconsegueix imposar-se davant els assassins i es presenta davant el rei, per reclamar el seu premi. Per la 
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seva banda, el Rei Qin, abans de concedir a Sense Nom la seva recompensa, desitja conèixer la manera en 
què ha aconseguit imposar-se a Cel, Espasa Trencada i Neu Voladora, perquè es tractava d'assassins 
extremadament implacables i lluitadors molt experimentats. Sense Nom es presenta davant el rei i li relata 
la perillosa aventura. Però el guerrer amaga més d'un as a la mànega.

De incompetente a presidente
(Head of state)

Gènere: Comèdia
Director: Chris Rock
Protagonistes: Chris Rock (Mays Gilliam), Bernie Mac (Mitch Gilliam), Dylan Baker 
(Martin Geller), Nick Searcy (Brian Lewis), Lynn Whitfield (Debra Lassiter), Robin Givens 
(Kim), James Rebhorn (Senador Bill Arnot), Tamala Jones (Lisa Clark).

 
Sinopsi: Mays Gilliam (Chris Rock) és un regidor de barri de Washington DC que és a punt de quedar-se 
sense el seu lloc. Però després de la mort prematura del cap de llista del seu partit, Gilliam veu la gran 
oportunitat de sortir de l'anonimat i aconseguir allò que sempre ha aspirat: ser proposat com el candidat 
del partit a la presidència dels Estats Units. Algunes persones s'acosten a ell per sortir també beneficiats, 
com el seu germà Mitch (Bernie Mac), més gran que ell i molt poc sofisticat; o Kim (Rovell Givens), la seva 
exnúvia que el va deixar fa algun temps, però que des que sap que Mays és el candidat, vol tornar amb ell 
per intentar convertir-se en la Primera Dama. També estaran al costat d'ell Martin Geller (Dylan Baker), el 
seu cap de campanya; Lisa Clark (Tamala Jones), la dona que creu cegament en ell; i Debra Lassiter (Lynn 
Whitfield), una dona que no té fe en la seva candidatura. Tots ells es veuran embolicats en situacions 
veritablement còmiques.

Eden

Gènere: Drama romàntic
Director: Amos Gitai
Protagonistes: Samantha Morton (Samantha), Thomas Jane (Dov), Danny Huston 
(Kalman), Daphna Kastner (Silvia), Luke Holland (Kalkovsky), Arthur Miller (Pare).

Sinopsi: La pel·lícula es desenvolupa a Palestina entre 1940 i 1946. És la història d'una jove dona 
anomenada Samantha que al costat del seu marit Dov Ernst immigra a Palestina. Són sionistes americans i 
fan el seu trasllat sense conviccions i idealismes polítics. Dov és arquitecte i comunista i ha dedicat 
pràcticament tota la seva vida i l'energia a construir un nou país, deixant la dona al seu aire, fins i tot 
encara que ella intenti trobar formes d'involucrar-se en el treball d'ell. Kalman, el germà de Samantha, 
capitalista, també deixa els Estats Units per anar-se'n a Palestina on espera trobar un gran lloc per als 
negocis, trobar oportunitats comprant terres àrabs. Son pare intenta advertir-lo perquè abandoni la idea; 
la terra no és molt fèrtil allà. Però Kalman decideix anar a qualsevol banda amb la seva ment plena de 
somnis. Kalkofsky, un alemany, jueu i llibrer, també viu a Palestina, havent deixat enrera la família a 
Europa i sense haver tingut notícies d'ells durant molt de temps. És un tipus solitari, immers en els seus 
llibres i en les seves creences sobre compartir pacíficament les terres i el país on tant els jueus com els 
àrabs puguin conviure. Allotja Silvia, una jove revolucionària contra la política britànica que nega als jueus 
l'accés a Palestina. La guerra és en el seu apogeu a Europa i les notícies sobre l'horrible situació dels jueus 
comencen a filtrar-se. Dov s'allista a la Brigada Jueva i se'n va al front alemany a lluitar. En l'extrema 
soledat, Samantha i Kalkofsky es troben l'un en braços de l'altre buscant alguns moments íntims. Kalman 
torna als Estats Units a causa de la malaltia de son pare. Palestina realment no era per a ell. Silvia ha 
començat a fabricar bombes i a involucrar-se en atacs anti britànics i és arrestada eventualment. Dov, a la 
seva tornada de la guerra, galleja amb la seva dona d'haver violat l'esposa d'un granger alemany 
justificant-se dient que era una feixista. Samantha el deixa. Kalkofsky s'assabenta que la seva família ha 
estat exterminada als camps de concentració alemanys. Sense res ni aquí ni allà, es suïcida. Samantha es 
queda sola. Ara és lliure.
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El devorador de pecados
(The Order / The sin eater)

Gènere: Thriller
Director: Brian Helgeland
Protagonistes: Heath Ledger (Alex Bermier), Mark Addy (Thomas Garrett), Shannyn 
Sossamon (Lucy Sinclair), Benno Fürmann (William Eden), Alessandra Costanzo (Criada 
d'Eden), Peter Weller (Cardenal Driscoll).

 
Sinopsi: Durant segles, ha existit una Orde secreta dins de l'església. Després d'una sèrie d'inexplicables 
assassinats, un sacerdot renegat (Heath Ledger) comença una investigació que l'introdueix violentament 
en una agitació de maldat inimaginable, crims i el coneixement que hi ha un destí pitjor que la mort. La 
recerca del capellà el condueix al Devorador de Pecats, una figura clau en aquesta misteriosa i antiga 
Orde. L'immortal paper del Devorador de Pecats és ni més ni menys que el de jugar a ser Déu a la Terra 
absolent els més imperdonables i abominables pecats fora de l'Església, permetent així que les més grans 
maldats queden impunes i no siguin objecte de càstig. Carregant amb segles de maldat a les seves 
espatlles, el Devorador de Pecats desitja fervorosament el luxe de morir. Però, qui devorarà els seus 
pecats i el concedirà la gràcia eterna? qui prosseguirà aquesta fosca tradició i continuarà el treball de 
l'Orde? Quan el jove capellà descobreix les respostes i persegueix aquest model de maldat, lluita per salvar 
la seva pròpia ànima i la de la dona que estima.

El secreto de Joe Gould 
(Joe Gould's secret)

Gènere: Drama
Director: Stanley Tucci
Protagonistes: Ian Holm (Joe Gould), Stanley Tucci (Joe Mitchell), Hope Davis (I) 
(Therese Mitchell), Sarah Hyland (Elizabeth Mitchell), Hallee Hirsh (Nora Mitchell), Celia 
Weston (Sarah), Patrick Tovatt (Harold Ross), Susan Sarandon (Alice Neel), Patricia 
Clarkson (Vivian Marquie), John Tormey (Harry Kolis), Jack O'Connell (II) (Chef), Jerry 
Mayer (I) (Minetta Bartender). 

Sinopsi: El Secret de Joe Gould és la història real de dos homes, un dels quals explica la història de l'altre: 
el famós escriptor del The New Yorker, Joseph Mitchell i el bohemi de Nova York, Joe Gould. Era una època 
on els artistes i els escriptors es reunien sovint en una àrea de la ciutat coneguda com Greenwich Village, i 
una època en què Joseph Mitchell (Stanley Tucci) estava publicant alguns dels seus millors treballs. Un dia, 
l'escriptor coneix Joe Gould (Ian Holm). Nascut al nord i educat a Harvard, Gould és un erudit dels carrers 
de Nova York. El treball de la seva vida és la "Història Oral del nostre Temps", una transcripció de 
centenars de converses, comentaris, i assajos sobre el que ha vist i escoltat. "Cada dia", escriu Mitchell en 
The New Yorker, "fins i tot quan pateix una intensa ressaca o fins i tot quan està feble i apàtic per la fam, 
Joe Gould escriu en llibretes escolars." Sense feina, Gould depèn de les contribucions dels seus amics i 
admiradors a la "Fundació Joe Gould". Després que la història de Mitchell aparegués publicada a The New 
Yorker, Gould es va convertir en una petita celebritat. A mesura que va canviant la dinàmica entre els dos 
homes, la seva relació consumirà Mitchell durant anys - ja que es convertirà en el guardià del secret de Joe 
Gould.

La maldición
(Ju-on: The Grudge)

Gènere: Terror
Director: Takashi Shimizu
Protagonistes: Megumi Okina (Nishina Rika), Misaki Ito (Hitomi), Misa Uehara, Yui 
Ichikawa.

Sinopsi: Nishina Rika, una treballadora social voluntària, es veu obligada a visitar una casa ocupada tan 
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sols per una àvia ajaguda al llit anomenada Sachie. L'edifici transpira una estranya atmosfera i és evident 
que la dona viu aterrida, però la seva malaltia degenerativa li impedeix comunicar-se amb normalitat 
mantenint aïllada en una espècie de limb. En el segon pis, Rika descobreix un armari segellat amb cinta. 
De sobte, algú sembla rascar les parets intentant sortir. Rika retira tota la cinta i es troba a un nen petit 
magolat amb un gat negre entre les mans. Tirem cap enrera. Alguns dies abans, el fill de Sachie, Katsuya, 
torna a casa del treball i es troba a la seva esposa Kazumi estesa al llit sense sentit. Examina els seus ulls 
en blanc però no hi ha resposta. Quan nota una presència darrera d'ell, es gira i descobreix quelcom que el 
deixa garratibat. El dia en què Rika va a la crida, la germana de Katsuya, Hitomi es veu atacada en el 
treball per un esperit furiós; aconsegueix alliberar-se d'ell però presencia la mort d'un guàrdia de seguretat 
que ha anat a investigar el que succeeix. Hitomi fuig al seu apartament. Algú truca a la porta; ella observa 
per l'espiera: qui roman allà dret és el seu germà. Quan obre la porta, no hi ha ningú esperant. Es 
descobreix el cos de Sachie, i amb ell a Rika, que es troba en estat de xoc, però sense cap ferida. Els 
inspectors de policia s'adonen que hi ha molta gent que ha anat desapareixent en aquesta casa, i van a 
Toyama, el detectiu que va investigar el primer d'aquests incidents, en el qual un home anomenat Saeki 
Takeo va assassinar la seva dona Kayako. El cos del fill del matrimoni, Toshio, de sis anys d'edat en aquell 
temps, mai no va ser trobat.

La maldición de los hoyos
(Holes)

Gènere: Comèdia
Director: Andrew Davis
Protagonistes: Sigourney Weaver (Warden Louise Walker, directora), Jon Voight (Mr. Sir 
Marion Sirvio), Patricia Arquette (Katherine 'Kissin' Kate' Barlow), Shia Labeouf (Stanley 
Yelnats), Tim Blake Nelson (Dr. Pendanski), Brenden Jefferson (X-Ray /Rex), Henry 
Winkler (Pare d'Stanley), Scott Plank (Charles 'Trout' Walker), Jake M. Smith (Alan 
'Squid'), Byron Cotton (Armpit /Theodore).

 
Sinopsi: Es la història de Stanley Yelnats (Shia LaBeouf), un jove heroi poc corrent, que lluita contra la 
mala sort que el persegueix per culpa d'una antiga maledicció familiar. Stanley sempre és al pitjor lloc en 
el pitjor moment, així que acaben sentenciant-lo injustament a mesos de presó a la presó de Green Lake 
per un delicte que no ha comès. Allà, ell i els seus companys de presó, Squid, Armpit, zig-zag, Magnet, X-
Ray i Zero, es veuen obligats, sota l'autoritat de la temible directora de la presó (Sigourney Weaver) i dels 
seus homes Mr. Sir (Jon Voight) i Mr. Pendanski (Tim Blake Nelson) a cavar clots per endurir el caràcter. 
Ningú no sap per què han de cavar tots aquests clots. Així que Stanley comença a preguntar-se quina raó 
té la Directora per ordenar un treball que els interns consideren estúpid. Stanley i els seus companys de 
presó han de romandre units i vigilar de prop la Directora i els seus sequaços ja que estan planejant 
escapar-se de la presó per resoldre el misteri i trencar la maledicció de la família Yelnats.

Un paseo para recordar
(A Walk to Remember)

Gènere: Drama romàntic
Director: Adam Shankman
Protagonistes: Shane West (Landon), Mandy Moore (Jamie), Peter Coyote (Reverend 
Sullivan), Daryl Hannah (Cynthia), Lauren German (Belinda), Clayne Crawford (Dean).

 
Sinopsi: Cada primavera, a la petita ciutat portuària de Beaufort, a Carolina del Nord, quan l'aire té una 
aroma de pi i sal marina, Landon Càrter rememora el seu últim any a l'Institut de Beaufort i es recorda de 
Jamie Sullivan, la noia que va canviar la seva vida. Jamie era l'última persona de qui podria pensar-se que 
Landon s'enamoraria. Seriosa i conservadora, Jamie era tot menys freda, i no l'importava. La seva 
confiança en si mateixa no depenia de l'opinió dels altres. Filla del ministre bautista del poble, a Jamie no 
l'importava dir als altres que la fe era el més important en la seva vida, fins i tot si això li suposava perdre 
alguns amics. Landon era un de tants: un tipus temperamental, confús, que destacava a l'institut pel seu 
aspecte i caràcter. Als seus amics els divertia enfotre-se'n de tots aquells que no eren com ells i 
acostumaven a criticar Jamie per la seva indumentària austera i la seva conducta silenciosa. Landon i la 
seva colla manaven a l'escola, però el seu efímer regnat finalitzaria aviat, quan finalitzés l'escola i 
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comencés la vida, encara que no fossin conscient d'això. Landon mancava de plans, de futur i de fe en si 
mateix. Una nit, una maldat que Landon i els seus amics havien organitzat per divertir-se acaba amb un 
noi ingressat a l'hospital. Com a càstig, s'obliga Landon a fer de tutor d'un estudiant novell els caps de 
setmana, i a prendre part en la representació de primavera del Club Dramàtic, activitats aquestes que, 
segons pensava el director, ensenyarien Landon a ser més humil. Les activitats contribueixen també a 
acostar-lo a Jamie, que ja venia treballant com a tutora voluntària i que tenia un paper important a l'obra. 
Evidentment aclaparat per ambdues tasques, Landon es veu obligat a sol·licitar l'ajuda de Jamie. Molt 
aviat, en contra de les seves expectatives personals i entre la ironia dels seus amics, Landon s'enamora 
d'aquesta noia aparentment grisa que té una passió per la vida que ell no havia imaginat mai. Però no 
resulta tan fàcil. Per causes que només ella coneix, Jamie fa tot el que pot per fugir de l'amor fins que ja 
no s'hi pot negar. La proximitat posa a prova tot allò en què creuen. Sobretot, posarà a prova el poder de 
l'amor i la fe per transformar la vida en quelcom digne de viure.

¡Excusas!
(Excuses)

Gènere: Comèdia, cinema negre
Director: Joel Joan
Protagonistes: Joel Joan (Cristian), Jordi Sánchez (Jesús), Ágata Roca (Susanna), Clara 
Segura (Begonya), Jordi Banacolocha (Sr. Franquesa), Mar Colas (Verónica).

 
Sinopsi: És la història de Cristian (Joel Joan), un executiu qui a la tornada d'un dels seus viatges a Nova 
York, comunica a Jesús (Jordi Sanchez), el seu millor amic i company de treball, que per fi han aconseguit 
les condicions necessàries per muntar l'agència de publicitat que tant havien somiat. Però Begoña (Clara 
Segura), la dona de Jesús a qui mai no li ha agradat massa Cristian, s'hi nega rotundament. Amb un fill a 
punt no estan per aventures empresarials i Jesús es sotmet fins que no pot més. Susana (Àgata Roca), la 
núvia de Cristian, aprofitarà l'embaràs de la seva amiga Begoña per temptejar-lo respecte la possibilitat de 
tenir un nen. Però Cristian que no té por a res excepte al compromís, trobarà les excuses que facin falta.

¡Qué hacer en caso de incendio!
(Was tun, wenn's brennt?)

Gènere: Comèdia
Director: Gregor Schnitzler
Protagonistes: Til Schweiger (Tim), Doris Schretzmayer (Flo), Martin Feifel (Hotte), 
Nadja Uhl (Nele), Matthias Matschke (Terror), Klaus Löwitsch (Manowsky), Devid Striesow 
(Henkel), Sebastian Blomberg (Maik).

 
Sinopsi: Tim, Hotte, Maik, Nele, Flo i l'hiperactiu Terror són sis joves anarquistes berlinesos als qui agrada 
enfrontar-se als grups d'acció policíaca en la línia de foc del Berlín de 1987. El grup instal·la una bomba 
casolana en una residència del districte de Grünewald, que finalment no explota. La vida a Alemanya 
canvia, i amb ella, la de tots els seus fills... menys per a Tim i Hotte. En ple any 2001, ambdós 
comparteixen el derruït departament que més d'una dècada enrera servís com el seu cau. L'edifici està 
abandonat, quasi en ruïnes, i el barri ja no és el mateix, no obstant això, comparteixen fins i tot un ideal 
polític i una amistat a tota prova, cosa que la resta dels seus camarades han oblidat per dedicar-se cada u 
a la seva pròpia vida, allunyant-se per complet. 
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