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El enviado
(Godsend)

Gènere: Drama, thriller, fantàstica 
Director: Nick Hamm
Protagonistes: Greg Kinnear (Paul Duncan), Rebecca Romijn-Stamos (Jessie Duncan), 
Robert De Niro (Dr. Richard Wells), Cameron Bright (Adam Duncan), Jenny Levine 
(Sandra Shaw), Deborah Odell (Tanya), Janet Bailey (Cora).

  
Sinopsi: Paul i Jessie Duncan (Greg Kinnear i Rebecca Romijn-Stamos) han perdut el seu fill estimat de 
vuit anys Adam (Cameron Bright) en un tràgic accident. Mentre estan preparant el seu enterrament, el 
metge Richard Wells (Robert De Niro) apareix amb l'increïble oferta de clonar Adam, dur de tornada el seu 
fill i reunir-lo amb la destrossada família. Malgrat moltes qüestions legals, ètiques i morals que suscita 
l'oferta, la compungida parella, després de molt pensar-ho, accepta la proposició de Wells, signant una 
espècie de pacte fàustic amb el metge. Però per als Duncan, el secretisme que Wells exigeix és 
insignificant comparat amb l'esperança que el seu fill tingui de nou l'oportunitat de créixer. La parella se 
muda al petit poble de Riverton, base de la impressionant Clínica de Fertilitat Godsend de Wells, on les 
cèl·lules mare que porten l'ADN d'Adam són implantades a l'úter de Jessie i on Adam naixerà i creixerà 
(per segona vegada). La nova vida d'Adam segueix un confortable i, per a Paul i Jessie, predicible patró, 
fins que arriba al seu vuitè aniversari, i virtualment comença a viure un temps prestat. Els pares han posat 
tota la seva confiança en el metge Wells, però ara comencen a preguntar-se: fins on va arribar realment? 
Es va conformar simplement a jugar a ser Déu? Una vegada que descobreixen l'horrible veritat, Paul i 
Jessie Duncan hauran d'assumir el que han fet, i el que li ha succeït a la seva família.

Cypher
(Cypher) 

Gènere: Thriller, ciència-ficció
Director: Vincenzo Natali
Protagonistes: Jeremy Northam (Morgan Sullivan), Lucy Liu (Rita), David Hewlett (Vergil 
Dunn), Nigel Bennett (Finster), Timothy Webber (Callaway).

 
Sinopsi: Morgan Sullivan (Jeremy Northam) és un comptable en desocupació que porta una existència 
grisa i monòtona als suburbis d'una gran ciutat. casat amb una dona a qui ja no estima, i passa el dia 
somiant de començar en qualsevol altre lloc una nova vida que li resulti més emocionant. En el seu afany 
per fugir de la insuportable rutina existencial en què es troba immers, així com de la seva escèptica i 
impertinent esposa, decideix incorporar-se a la companyia multinacional Digicorp i convertir-se en espia 
industrial. Amb una nova identitat, és enviat a espiar en diverses convencions comercials, les quals 
enregistra i transmet la informació a Ed Finster (Nigel Benett), el seu temible i despietat superior a 
l'empresa. Mentre duu a terme una de les seves missions, Morgan es topa amb una misteriosa i bella dona 
anomenada Rita (Lucy Liu). Ella li revela que la seva lleialtat cap a la Digicorp és producte d'un rentat de 
cervell que li han efectuat i a d'altres com ell. Quelcom reticent, Morgan accepta finalment les drogues 
antirentat de cervell que Rita li ofereix i passa a treballar per a Frank Calloway (Timothy Weber), a primera 
vista un amigable agent d'una companyia rival, Sunways. Els simpàtics modals de Calloway oculten, no 
obstant això, fosques motivacions. Com a agent doble, la supervivència de Morgan depèn bàsicament de la 
seva capacitat mental i la precisió dels seus actes, però a vegades se n'adona que li és difícil distingir entre 
la realitat i les visions que el turmenten. El món de Morgan s'acaba convertint en un miratge on la línia que 
separa realitat i ficció es desdibuixa fins a fer-se gairebé invisible. Morgan sap que ha d'escapolir-se com 
més aviat millor d'aquest malson. La seva única esperança és Sebastian Rooks; un enigmàtic agent 
encobert que en realitat és el cap de Rita. Per tal de ser salvat per Rooks, Morgan ha de complir 
satisfactòriament una última missió. Morgan roba una base de dades d'un sistema informàtic blindat, la 
qual cosa gairebé acaba amb la seva vida. És llavors quan descobreix la veritat que s'amaga després de la 
seva missió, els motius que mouen Rita i la veritable identitat de Rooks.
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El efecto mariposa
(The butterfly effect)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Eric Bress, J. Mackye Gruber
Protagonistes: Ashton Kutcher (Evan Treborn), Amy Smart (Kayleigh Miller), Eric Stoltz 
(George Miller), Melora Walters (Andrea Treborn), Elden Henson (Lenny Kagan), William 
Lee Scott (Tommy Miller), Ethan Suplee (Thumper), Logan Lerman (Evan Treborn, 7 
anys), John Patrick Amedori (Evan Treborn, 13 anys), Irene Gorovaia (Kayleigh Miller, 13 
anys), Kevin Schmidt (Lenny Kagan, 13 anys), Jesse James (Tommy Miller, 13 anys).

 
Sinopsi: Evan Treborn (Ashton Kutcher) ha perdut la noció del temps. Des d'una edat molt primerenca, 
moments crucials a la seva vida han desaparegut al forat negre de l'oblit; la seva infantesa s'ha vist 
marcada per una sèrie d'esdeveniments aterridors que no és capaç de recordar. El que queda és el 
fantasma dels records i les vides trencades que l'envolten: les dels seus amics de la infantesa, Kayleigh 
(Amy Smart), Lenny (Elden Henson) i Tommy (William Lee Scott). Durant tota la seva infantesa Evan va 
assistir a sessions de teràpia amb un psicòleg que l'animava a escriure un diari amb tots els detalls de la 
seva vida quotidiana. Més endavant, a la universitat, decideix llegir un dels seus diaris i de sobte i 
inexplicablement es troba en el passat. Finalment se n'adona que els diaris que guarda sota el llit són un 
vehicle per tornar al passat i recuperar els records. No obstant això, aquests records només fan sentir 
Evan responsable de les vides espatllades dels seus amics, particularment la de Kayleigh, l'amiga que va 
ser el seu primer amor i a qui continua estimant. Decidit a dur a terme el que no va poder fer durant la 
seva infantesa, Evan viatja en el temps - amb la seva ment actual en el cos de nen i intenta reescriure la 
història perquè els seus éssers estimats no pateixin les experiències traumàtiques que van tenir. En 
modificar el passat Evan espera transformar el present. No obstant això, cada vegada que Evan canvia 
quelcom en el passat descobreix en tornar al present que les seves accions han tingut conseqüències 
inesperades i desastroses. Per molt que ho intenta, no és capaç de crear una realitat que els permeti a 
Kayleigh i a ell viure feliçment.

A contrarreloj
(Out of time)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Carl Franklin
Protagonistes: Denzel Washington (Matt Lee Whitlock), Sanaa Lathan (Ann Harrison), 
Dean Cain (Chris Harrison), Eva Mendes (Detectiu Alexandra Cole), Alex Carter (Dr. 
Cabbot), John Billingsley (Chae), Robert Baker (Tony Dalton).

 
Sinopsi: Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) és un home respectat i estimat per tota la comunitat de 
Banyan Key, una petita ciutat de l'estat de Florida. Allà exerceix com a cap de policia, sempre amb 
respecte i sense tenir excessius problemes. Està separat de la seva dona (Eva Mendes), que també treballa 
per a la policia, i manté una relació amb una dona casada (Sanaa Lathan). Però ella està malalta, i 
necessita una quantitat de diners urgentment perquè pugui ser operada. I l'única solució és prendre 
prestada aquesta quantitat de la Sala de Proves de la policia. Però el seu somni de passar la resta de la 
seva vida al costat d'ella s'esvaeix quan mor per culpa d'un incendi provocat. I totes les proves apunten a 
ell com a principal sospitós. Amb la investigació oberta en tots els fronts i diverses persones treballant en 
el cas, Matt es veu immers en una carrera a contrarrellotge per resoldre els assassinats abans que altres 
persones descobreixin les pistes que està trobant i es converteixi en sospitós. Per això ha d'anar pel 
davant del seu propi equip, inclosa la seva exdona; ha d'impedir que es descobreixi la terrible veritat, que 
malgrat que està del costat de Matt, el temps li juga en contra.
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El chico de tu vida
(Win a date with Tad Hamilton!)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Robert Luketic
Protagonistes: Kate Bosworth (Rosalee Futch), Josh Duhamel (Tad Hamilton), Topher 
Grace (Pete Monash), Nathan Lane (Agente Richard Levy), Sean Hayes (Manager Richard 
Levy), Ginnifer Goodwin (Cathy Feely), Gary Cole (Henry Futch).

 
Sinopsi: Rosalee Futch (Kate Bosworth) treballa com a caixera en un supermercat d'un poble de Virginia 
de l'Oest. El seu gran somni és conèixer al seu ídol cinematogràfic: l'actor Tad Hamilton (Josh Duhamel). 
La seva oportunitat li arriba en forma de concurs: precisament el premi per a la guanyadora és una cita 
amb Hamilton. Rosalee guanya el concurs per a disgust del seu company de treball, Pete (Topher Grace), 
que està secretament enamorat d'ella. El que ambdós desconeixen és que aquest concurs és un truc ideat 
per l'agent de Tad, Richard Levy (Nathan Lane), i el seu mànager, que també s'anomena Richard Levy 
(Sean Hayes), per tal de rentar la imatge de bergant del famós actor. Quan Tad coneix Rosalee, s'obre 
davant ell una porta tancada fins llavors, la que li dóna accés al "món real". Aquest noi egoista i narcisista 
descobreix que Rosalee és una noia que no té malícia i acabarà enamorant-se d'ella. L'actor decideix 
canviar la seva esbojarrada vida a Hollywood per una vida més tranquil·la a Virginia. Si aquesta nova 
situació es converteix en un somni fet realitat per a Rosalee, al mateix temps es transforma en un malson 
per als dos Richard Levy, i especialment per a Pete.

Intermission
(Intermission) 

Gènere: Drama, comèdia 
Director: John Crowley
Protagonistes: Colin Farrell (Lehiff), Shirley Henderson (Sally), Cillian Murphy (John), 
Kelly Macdonald (Deirdre), Colm Meaney (Jerry), David Wilmot (Oscar), Brian F. O'Byrne 
(Mick), Michael McElhatton (Sam), Deirdre O'Kane (Noeleen), Ger Ryan (Maura), Owen 
Roe (Sr. Henderson), Taylor Molloy (Phillip), Tom O'Sullivan (Ben).

 
Sinopsi: Una història urbana d'amor sobre gent a la deriva i dels seus complicats viatges a la recerca de 
l'amor. La ruptura poc afortunada d'una jove parella desencadena una sèrie d'esdeveniments que afecta 
tots els que els envolten amb resultats catastròfics. Els personatges són feliçment inconscients de la natura 
accidental de la vida i de la forma en què les seves vides s'entrecreuen, passant per moments hilarants a 
altres profundament tristos. L'amant desventurat i el seu millor amic, el típic solter que no té èxit amb les 
noies; el detectiu inconformista i el lladre despietat de poca importància; la noia bonica en plena crisi 
emocional i l'home casat; l'esposa abandonada a la vora de la crisi nerviosa; l'ambiciós productor de 
televisió; l'amant a qui roben i el perdulari de nou anys, totes aquestes vides s'entrecreuen en aquest 
divertit i modern romanç de gust agredolç. Els personatges no tenen més remei que veure la veritable 
naturalesa de les seves vides; se n'adonen que porten anys seguint el mateix camí, fent els mateixos 
gestos. A vegades veuen clarament que poden canviar el seu destí, però altres, ja és massa tard.

Zamán, El hombre de los juncos
(Zaman, L'Homme des roseaux)

Gènere: Drama
Director: Amer Alwan
Protagonistes: Shatha Salem (Najma), Sami Kaftan (Zamán).

 
Sinopsi: En la remota i misteriosa regió dels pantans i les maresmes, al sud d'Iraq, viuen des de sempre 
Zamán i la seva dona. Per a ells, el límit del món no sobrepassa l'horitzó de les maresmes. Sobre l'aigua es 
van conèixer. I sobre l'aigua, a la seva casa de canyes, van construir la seva vida. Com les escasses 
palmeres que puntuen el paisatge salvatge, el seu amor va resistir les tempestes que assolen Iraq. El seu 
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amor es va arrelar amb el temps. Un es casa per a l'eternitat en aquesta regió!. Un dia, no obstant això, 
Zamán descobreix que la seva dona pateix una estranya malaltia, estigma de la guerra. Després de 
consultar l'únic metge de la regió, i seguint els seus consells, decideix anar cap a una gran ciutat per 
intentar trobar un medicament. Entre el patiment de deixar sola la dona i l'esperança d'un miracle, 
s'embarca en la seva petita canoa. Zamán creuarà les maresmes i remuntarà el Tigris. En la primera part 
d'aquest viatge, des del riu, Zamán és testimoni dels esdeveniments que tenen lloc a les vores: la història 
antiga i actual d'Iraq i del seu poble. A Amara, la gran ciutat, Zamán s'enfronta a múltiples desil·lusions. A 
la vora de la desesperació, es resigna llavors a dirigir-se a Bagdad, que apareix com l'únic destí en què 
pugui trobar el que busca. El camí és llarg, el Tigris li reserva encara algunes sorpreses i a la capital viu la 
seva primera confrontació real amb la civilització moderna. De tornada a la seu llogaret, Zamán és feliç. La 
seva dona que tant l'ha esperat, també. Però les escasses paraules que intercanvien seran les últimes 
d'aquesta dona, que mor.

Atún y chocolate

Gènere: Comèdia
Director: Pablo Carbonell
Protagonistes: Pablo Carbonell (Manuel), María Barranco (María), Pedro Reyes (Perra), 
Antonio Dechent (El xèrif), Andrés Rivera (Manolín), Rosario Pardo (Juani), Esther Arroyo 
(Bailaora), Begoña Labrada (Bailaora), Cesareo Estébanez (Pare de María), María Alfonsa 
Rosso (Mare de María), Paco Vegara (Capellà).

 
Sinopsi: Tres pescadors de Barbate, Manuel (Pablo Carbonell), un home bo a què l'anomenen "Nadando 
con Chocos"; el Perra (Pedro Reyes), el seu amic fidel, i El xèrif (Antonio Dechent), un pària colèric i 
orgullós, intenten sobreviure com poden malgrat la crisi pesquera que viu la costa de Cadis. El fill d'un 
d'ells, Manolín (Andrés Rivera), arriba un dia a casa amb un problema més: vol fer la comunió. Els seus 
pares, Manuel i María (María Barranco), no casats i el nen no està batejat pel que, en un primer moment, 
el que predomina és la sorpresa. Tracten de dissuadir-lo. Però el nen està decidit. Davant la voluntat, 
quasi mística, de Manolín, els pares, que s'estimen moltíssim i sempre han format una parella sòlida sense 
necessitat de papers pel mig, es veuen obligats a pensar seriosament a ordenar la seva vida i casar-se. 
María, contagiada per la il·lusió del seu fill, ho organitza tot: prepara amb el singular capellà del poble 
(Paco Vegara) l'ofici la cerimònia, busca els vestits, invita els veïns... Però clar, no hi ha boda sense convit. 
I això costa diners. Com aconseguir-ho? D'això se n'encarregarà Manuel que estima la seva família i no pot 
permetre que la il·lusió dels seus naufragui. Es farà seva una tonyina destinada als japonesos (amb el car 
que és el quilo de tonyina, ni els mateixos pescadors poden provar-ho ...). Ho farà de nit en la mateixa 
almadrava i el Perra l'ajudarà en aquesta missió gairebé impossible. Aquest acte d'amor fa que tots els 
amics del poble se solidaritzin amb la parella: Les extravagants bailaores (Esther Arroyo i Begoña 
Labrada), la millor amiga de María, Juani (Rosario Pardo), les companyes de bingo, Paco, el fill del Perra i 
els seus amics busquimans, els pares de María (María Alfonsa Rosso i Cesáreo Estébanez), Omar (Biri), un 
moret que adopten María i Manuel, els guàrdies civils, fins i tot, el Xèrif.

El año del diluvio

Gènere: Melodrama
Director: Jaime Chávarri
Protagonistes: Fanny Ardant (Sor Consuelo), Dario Grandinetti (Aixelá), Eloy Azorín 
(Bartolo), Pepa López (María), Gines García Millán (Balaguer), Francis Lorenzo (Moisés), 
Sandra de Falco (Ecónoma), Francesc Orella (Cabo Lastre), Rosa Novell (Germana 
Lectora).

Sinopsi: En un estiu especialment calorós, Sor Consuelo (Fanny Ardant), la superiora d'un orde de religió 
dedicat a la medicina caritativa, decideix portar endavant el projecte de transformar el desarranjat i quasi 
inútil hospital del poble en un modern asil d'avis dotat de les últimes infraestructures. Per finançar aquest 
projecte la decidida monja pren la determinació de visitar un ric terratinent que viu aprop, Augusto Aixelá 
(Darío Grandinetti), un senyoret de camp amb fama de doner. Sor Consuelo inicia amb Aixelá una relació 
econòmica prou prometedora des del moment en què aquest, a qui li fa gràcia la determinació de la 
monja, decideix ajudar-la intercedint pel seu projecte en els alts cercles del govern que freqüenta a 
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Madrid. Les seves contínues trobades provoquen una proximitat que derivarà en una atracció passional i 
tempestuosa el record de la qual perdurarà fins al final dels seus dies. En el destí final d'aquesta relació, 
un malaurat enfrontament amb els maquis i el descobriment de certs enganys i revenges suposaran un 
tomb a la vida de Sor Consuelo.

La mirada Violeta

Gènere: Comèdia
Director: Nacho Pérez de la Paz, Jesús Ruiz
Protagonistes: Cayetana Guillén Cuervo (Violeta), Roberto Enríquez (Iván), Isabel Ordaz 
(Berta), Alberto Jiménez (Ari), Julieta Serrano (Mare Violeta), Asier Etxeandía (Sergio), 
Chisco Amado (Raúl), Nilo Mur (Andrés), Aida Folch (Sofía).

 
Sinopsi: Potser Violeta va conèixer l'home perfecte massa aviat, sense que li donés temps a viure la vida. 
Potser, ara la vida seria més fàcil per a Violeta si poguessin operar-la i extirpar-li les temptacions... buidar-
la de desigs per sempre, com fan amb Liz, la seva gata. Perquè Violeta està enamorada d'Ari, la seva 
parella, però li és infidel. No ho pot evitar, encara que després se sent fatal, sense poder dormir, amb una 
bola d'angoixa i culpabilitat a l'estómac. Violeta és jove, té tota la vida per endavant. Encara no ha decidit 
si deixar les esporàdiques traduccions de què viu i començar a treballar en una editorial, amb un horari 
estable i un sou fix. Ari fa classes en un institut i aspira a ser novel·lista, encara que fins ara aquest somni 
li hagi ofert la seva cara més amarga, com la cervesa que beu per lluitar contra la seva esterilitat creativa. 
Per descomptat, la vida és millorable, però són feliços junts. O això sembla... Perquè Violeta se sent atreta 
per Raúl, company de treball d'Ari. Però també coqueteja amb Andrés, un adolescent atractiu i inquiet, que 
a més és alumne d'Ari. I per acabar-ho de rematar, li agrada Iván, l'atractiu i sofisticat veterinari que 
tractarà la gelosia de Liz... i -per què no?-... de Violeta.

Nubes de verano

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Felipe Vega
Protagonistes: Roberto Enríquez (Daniel), Natalia Millán (Ana), David Selvas (Robert), 
Irene Montalà (Beatriz), Roger Casamajor (Tomás).

Sinopsi: Comença l'estiu. Autopistes i carreteres comarcals, que condueixen a la Costa Brava. Tots volen 
arribar aviat a les platges. Ana, Daniel i el seu fill, Manuel, estiuegen allà des de fa quatre anys. La família 
d'Ana els deixa, durant quasi un mes, una magnífica masia. Els veïns i comerciants els coneixen. Els tres 
se senten integrats a l'ambient del poble. Entre els veïns trobem Beatriu, una jove que regenta la 
papereria més coneguda del poble. Beatriz té un cosí, Robert. Aquest, que passa l'hivern a Girona ocupant-
se del seu negoci d'antiquari, veu un matí Ana just quan ella està saludant Beatriz. Robert se sent atret, de 
sobte, per Ana. Quan descobreix que casada, sembla com si el fet alimentés encara més els seus desigs. 
Beatriz, per la seva banda, li confessa a Robert la seva feblesa secreta: Daniel, el marit d'Ana, li agrada. 
Quan va a la seva botiga, quan es troba pel carrer o a la platja, la seva sola presència aconsegueix posar-
la nerviosa. A Robert se li acut un pla. Ja que a ell li atrau Ana i a Beatriz li agrada Daniel, per què no 
s'ajuden mútuament en la seducció?. Beatriz considera la proposta un disbarat. Robert, en canvi, la dóna 
per feta.

50 Primeras citas
(50 First Dates)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Peter Segal
Protagonistes: Adam Sandler (Henry Roth), Drew Barrymore (Lucy Whitmore), Sean 
Astin (Doug), Rob Schneider (Ula), Dan Aykroyd (Dr. Keats).
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Sinopsi: "50 Primeras Citas" és una comèdia romàntica protagonitzada per Adam Sandler en el paper 
d'Henry, un veterinari el lema del qual és estimar i deixar viure, i Drew Barrymore com a Lucy, una 
professora d'art de la universitat amb una disfunció neurològica única que causa que la seva memòria 
s'esborri a la nit... cada nit. El veterinari de la fauna àrtica marina Henry Roth (Sandler) té tot el seu futur 
planejat. Quan no atén els animals marins del Parc de la Vida Marina d'Hawaii, trenca els cors de les 
turistes que busquen unes vacances romàntiques. Una relació llarga no té cabuda en la vida d'Henry. 
Tiraria per terra el seu somni de 10 anys de navegar a Alaska per estudiar la vida submarina de les 
morses. Henry està a punt de fer realitat el seu somni quan el seu vaixell, el Sea Serpent, pateix una 
avaria durant una prova, que fa que hagi de desembarcar en el Cafè Hukilau, on els pobletans el miren 
amb desconfiança quan es fixa en una de les seves dones, la bella jove Lucy Whitmore (Barrymore). Henry 
se sent atret immediatament per Lucy, que està esmorzant sola. Intrigat per la forma metòdica de fer 
dibuixos amb els gofres i convertir-los en una figura perfecta, torna a l'Hukilau l'endemà. Lucy està 
asseguda una altra vegada amb els seus gofres, només que aquesta vegada els està transformant en una 
perfecta cabana en un tronc. Quan la porta de la cabana no està tancada, Henry veu l'oportunitat, entra, 
agafa un escuradens i l'utilitza per crear el pom de la porta. Mentre parlen de pells i animals marins, Henry 
se n'adona que està cada vegada més interessat en Lucy. Ignorant la seva pròpia regla sobre sortir amb 
noies locals, queda amb ella per esmorzar l'endemà. Però quan arriba i fa una referència a la seva 
conversa del dia anterior, ella pensa que és un boig i demana ajuda. Lucy no té idea de qui és ell. I Henry 
s'adona que si vol que ella l'estimi, ha de començar des del principi cada dia durant la resta de la seva vida.

Amanecer de los muertos
(Dawn of the dead)

Gènere: Terror
Director: Zack Snyder
Protagonistes: Sarah Polley (Ana), Ving Rhames (Kenneth), Jake Weber (Michael), 
Mekhi Phifer (Andre), Ty Burrell (Steve), Michael Kelly (Cj), Kevin Zegers (Terry), Lindy 
Booth (Nicole).

 
Sinopsi: On i per què va començar ningú no ho sap. Passés el que passés i comencés com comencés, el 
cas és que de sobte el món s'ha convertit en un malson vivent: la població del planeta ha estat colpejada 
per una plaga inexplicable, irremeiable i fatal... i els morts no es queden morts. Els pocs supervivents que 
queden es veuen assetjats per cadàvers famolencs que busquen afartar-se amb la carn dels éssers vius. 
Després d'aconseguir escapolir-se de casa seva de Wisconsin al matí següent de la tragèdia, Ana Clark 
(Sarah Polley) es troba amb un petit grup de supervivents: l'estoic oficial de policia Kenneth (Ving 
Rhames), el venedor d'equips electrònics Michael (Jake Weber), i el noi dur del carrer Andre (Mekhi Phifer) 
i la seva esposa embarassada. El grup busca refugi en una fortalesa típica del final del segle XX, un centre 
comercial abandonat. El món exterior es fa cada vegada més apocalíptic. Un creixent exèrcit de zombis en 
descomposició intenta una vegada i una altra penetrar al centre comercial, trobant-se amb la resistència 
dels supervivents. Al seu torn, cada u d'aquests té els seus propis temors i sospites. Aïllats del que solia 
ser el món, els ocupants del centre comercial -quasi l'últim bastió de la humanitat- han d'aprendre a 
coexistir entre si i a utilitzar tots els recursos al seu abast per a romandre vius i, sobretot, per conservar la 
seva humanitat. Quan l'infern es vagi omplir, els morts caminaran per la Terra.

Amar al límite
(Love the Hard Way)

Gènere: Drama romàntic
Director: Peter Sehr
Protagonistes: Adrien Brody (Jack), Charlotte Ayanna (Claire), Jon Seda (Charlie), 
August Diehl (Jeff), Pam Grier (Linda Fox), Katherine Moennig (Debbie).

 
Sinopsi: Jack (Adrien Brody) és un tipus del més peculiar. D'una banda, es guanya la vida estafant homes 
de negocis amb l'ajuda del seu soci Charlie i de dos aspirants a actriu que es fan passar per prostitutes. I 
per un altre, sota la seva façana de tipus dur, oculta un esperit sensible i turmentat que s'apassiona amb 
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la literatura i somia d'escriure una novel·la. Quan coneix la universitària Claire, els seus dos mons entren 
en conflicte, perquè intenta convèncer-se a si mateix que no la necessita i, en realitat, està perdudament 
enamorat d'ella. Però les aparences poden més que els sentiments i Jack fa tot el que es pugui per 
allunyar-la d'ell, arrossegant-la cap als submóns del vici i la delinqüència. El gran problema és que, quan 
se n'adoni del seu error, potser sigui massa tard.

El precio de la verdad
(Shattered Glass)

Gènere: Drama
Director: Billy Ray
Protagonistes: Hayden Christensen (Stephen Glass), Peter Sarsgaard (Chuck Lane), 
Chloë Sevigny (Caitlin Avey), Steve Zahn (Adam Penenberg), Rosario Dawson (Andie 
Fox), Hank Azaria (Michael Kelly), Melanie Lynskey (Amy Brand).

 
Sinopsi: Stephen Glass (Hayden Christensen), és redactor de plantilla per a la prestigiosa revista 
d'actualitat i política The ‘New' Republic i articulista per compte propi per a publicacions com Rolling Stone, 
Harper's i George. A mitjan 90, els seus articles convertiran Glass en un dels periodistes joves més 
sol·licitats de Washington, però una estranya cadena d'esdeveniments (recollida en l'article de Buzz 
Bissinger publicat al setembre de 1998 a Vanity Fair, en el que es basa el film) va aturar de sobte la seva 
meteòrica trajectòria. Chuck Lane (Peter Sarsgaard), és l'editor que ha de contrastar personalment 
l'existència real de cada u dels personatges suposadament inventats per la signatura més carismàtica de la 
seva redacció. El 1998, pocs mesos després de ser anomenat director de The ‘New' Republic, Charles Lane 
va acomiadar Stephen Glass per inventar-se un article que va aparèixer a la revista amb el títol "Hack 
Heaven" ("El paradís del hacker"). Aquest intrigant article d'última actualitat empresarial descrivia amb 
detall els recorreguts d'un pirata informàtic menor d'edat el representant dels quals aconsegueix un 
lucratiu negoci extorquint una companyia de programari que havia estat una de les víctimes del pirata. 
"Hack Heaven" va ser l'últim article que va arribar a escriure Glass, però aquella no va ser la primera 
vegada que el periodista s'havia pres llibertats en la forma de retratar la realitat. Finalment es va saber 
que Glass es va inventar la totalitat o part dels fets que plasma en 27 dels 41 articles que va escriure per 
al The ‘New' Republic. Com a periodista per compte propi, també va escriure articles inventats per a 
publicacions com George, Harper's i Rolling Stone.

El séptimo día
(El 7º día)

Gènere: Drama
Director: Carlos Saura
Protagonistes: Juan Diego (Antonio), José Luis Gómez (Emilio), José García (José), 
Victoria Abril (Luciana), Yohana Cobo (Isabel), Eulalia Ramón (Carmen), Ramón Fontserè 
(Jerónimo), Carlos Hipólito (El Tonto), Oriol Vila (Chino), Juan Sanz (Amadeo), Ana 
Wagener (Ángela), Elia Galera (Clara). 

 
Sinopsi: Dues famílies, Els Jiménez i els Fuentes, porten anys discutint pels límits de les seves propietats, 
situades en un poble de l'interior d'Espanya. Els enfrontaments porten vessada molta sang quan 
l'adolescent Isabel Jiménez (Yohana Cobo), intenta descobrir quina va ser la llavor del cruel enfrontament. 
Ajudada per Chino (Oriol Vila), el seu nuvi, Isabel descobreix que tot es deu a un antic amor no correspost. 
L'origen de l'aversió mútua es remunta en el temps quan Amadeo Jiménez i Luciana Fuentes (Victòria 
Abril) van protagonitzar un festeig fugaç. Des de la seva ruptura, ambdues famílies han centrat les seves 
diferències als límits de les seves terres, omplint els camps i els carrers del poble de violència. Luciana no 
està disposada a oblidar i exigeix dels seus germans -Antonio (Juan Diego), Jerónimo (Ramon Fontserè), 
Emilio (José Luis Gómez)- la revenja que, com a dona, no pot dur a terme. Serà la mort a la presó de 
Jerónimo, condemnat per intentar assassinar a cara descoberta José Jiménez (José García), el revulsiu que 
empenyerà als Fuentes a planejar un ajustament de comptes que convertirà la petita vila en un escenari 
dantesc. La revenja i la rancúnia entre les dues famílies la pagarà el poble sencer amb la seva sang.
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Misión sin permiso
(Catch that kid)

Gènere: Comèdia, acció
Director: Bart Freundlich
Protagonistes: Kristen Stewart (Maddy Phillips), Corbin Bleu (Austin), Max Thieriot 
(Gus), Jennifer Beals (Molly), Sam Robards (Tom), James LeGros (Ferrell).

 
Sinopsi: Katie (Kristen Stewart) és una jove nena de 12 anys a qui li encanta escalar, però son pare li ho 
té prohibit des que fa anys va tenir un accident escalant l'Everest. Encara així, Katie no pot evitar seguir 
els seus instints i continua practicant tots els dies d'amagat. Un dia, son pare pateix una recaiguda de la 
ferida que li va quedar de l'accident, i és avisat pels metges que si no l'operen com més aviat millor, es 
quedarà paralític per a tota la vida. Malauradament, l'operació és extremadament cara i no poden pagar-
la. Disposada a no deixar que son pare es quedi prostrat en una cadira de rodes per a la resta de la seva 
vida, Katie convenç els seus dos millors amics, Austin (Corbin Bleu), un geni de la informàtica i Gus (Max 
Thieriot), un mag de la mecànica, perquè l'ajudin en el seu pla mestre: robar el banc on treballa la mare. 
Com no podia ser d'una altra manera, el banc està molt ben protegit per guàrdies de seguretat, malvats 
gossos i, per si no n'hi hagués prou, la càmera cuirassada es troba suspesa a més de trenta metres 
d'altura, la qual cosa caldrà els dots enfiladors de Katie per aconseguir els diners.

Retrato de April
(Pieces of April)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Peter Hedges
Protagonistes: Katie Holmes (April Burns), Patricia Clarkson (Joy Burns), Oliver Platt 
(Jim Burns), Derek Luke (Bobby), Alison Pill (Beth Burns), Alice Drummond (Grandma 
Dottie), John Gallagher Jr. (Timmy Burns), Sean Hayes (Wayne), Sisqó (Latrell).

 
Sinopsi: La jove April Burns (Katie Holmes) acaba independitzar-se del niu familiar burgès. Ha canviat el 
seu confortable dia a dia sense despeses a la llar paterna en una zona residencial per una vida plena de 
decisions i preocupacions en un petit apartament a Nova York. Ara conviu amb el seu nuvi Bobby (Derek 
Luke). Un dels seus reptes més importants es presenta quan invita tota la seva família a què celebren el 
menjar del Dia d'Acció de Gràcies en la seva nova llar. Preparant el tradicional gall dindi farcit ha de 
demostrar que és capaç de valdre's per ella mateixa, i vol aprofitar l'oportunitat per presentar-lo a Bobby. 
La relació entre April i sa mare, Joy ( Patricia Clarkson) mai no ha estat massa bona. Joy està malalta 
terminal de càncer, i April vol aprofitar la trobada familiar per arranjar les seves diferències. Per la seva 
banda, els pares d'April recullen l'àvia de la residència i es posen en marxa cap a Nova York. Estan 
expectants per conèixer la nova vida d'April. La trobada no sols suposarà un viatge físic, sinó també un 
viatge interior per a mare i filla.

Ríos de color púrpura 2 - Los ángeles del apocalisis
(Les Rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse)

Gènere: Thriller
Director: Olivier Dahan
Protagonistes: Jean Reno (Niemans), Benoît Magimel (Reda), Camille Natta (María), 
Christopher Lee (Heimmerich), Augustin Legrand (Jesús), Serge Riaboukine (Pare 
Vincent), André Penvern (Pare Dominique).

 
Sinopsi: Per a Niemans, l'home que van trobar emparedat en un monestir de Lorena no és una víctima 
qualsevol. Les marques exotèriques gravades al seu voltant i l'estrany ritu del seu sacrifici fan pensar en 
quelcom molt diferent. Quan Reda, jove capità de policia, descobreix el doble exacte de Crist mig mort a 
l'entrada d'una església, al principi es creu que ha salvat un il·luminat. Però, de seguida es va adonant que 
aquest afer està relacionat amb el de Niemans, que va ser el seu professor a l'acadèmia de policia. 
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Paral·lelament, a la zona, es van multiplicant els assassinats. En tots els casos, uns misteriosos monjos, 
dotats d'una força sobrenatural, eliminen de manera espectacular a una sèrie de desconeguts, i després 
desapareixen sense deixar rastre. Niemans i Reda no entenen res, fins que s'adonen que totes les víctimes 
tenen el mateix nom i la mateixa professió que els apòstols. Amb l'ajut de María, una especialista en 
història de la religió, tractaran d'esbrinar el secret d'aquest increïble complot. Qui són aquests Ángels de 
l'Apocalipsi que van sembrant el terror? Quina relació tenen amb les profecies de les sagrades escriptures? 
Per què el totpoderós Heimmerich Von Garten mostra tant d'interès pel monestir i els seus subterranis? 
Niemans i Reda estan disposats a trobar les respostes a tots aquests enigmes però, per això, hauran 
d'arriscar-se molt, arribar al màxim profund d'un secret enterrat des de fa segles i cobejat per una força 
que sembla imparable.

Rojo sangre

Gènere: Comèdia, terror 
Director: Christian Molina
Protagonistes: Paul Naschy (Pablo), Guillermo Montesinos (Herr Fuchs), Bibiana 
Fernández (Dora Grizzel), José Lifante (Camilo), Teresa Manresa (Berenice).

Sinopsi: L'estrany justicier d'aquesta negra i fantàstica història, no és precisament Jack l'esbudellador, 
que més voldria ell, però puc assegurar que el seu macabre sentit de l'humor, aconsegueix cotes tan 
descarades que fins el llegendari depredador de Whitechapel, se sentiria orgullós. I és que els recorreguts 
del nostre estrambòtic assassí en sèrie, deixaran esbalaït a mes d'un i sense mes preàmbuls, anem al gra. 
Al veterà actor, un dia triomfador, Pablo Thevenet no li queda ja ni l'orgull; aturat de llarga durada, fa 
anys que la seva estrella es va apagar i vagareja buscant treball per càstings cruels; realitzant les seves 
proves davant directors joves que no el coneixen i veterans que l'han oblidat. El desgraciat gran actor, 
s'indigna quan veu triomfar en els mitjans, actors que no són actors, cantants que no són cantants, 
presentadors que no són presentadors, tertulians de bragueta fàcil i tanga no menys fàcil, etc. Tot aquesta 
injusta subversió de valors, el trastorna i decideix liquidar els famosos, famosets i famosetes però com que 
és un autèntic artista i els seus genials dots de transformista, el permeten canviar el seu aspecte rendint 
culte a malvats tan acreditats com Gilles de Rais, Ivan el terrible o el mateix esbudellador. No obstant tot 
canviarà, adquirint una dimensió infernal,quan Thevenet és contactat pel riquíssim senyor Reficul, la 
sofisticada secretària Dora Ubecleb i sobretot una bellíssima i torbadora exterrorista anomenada tic-tac. Es 
produeixen les més sorprenents i inesperades aventures i peripècies, el desenllaç de les quals ens 
demostra una vegada més que no és bon negoci vendre's l'ànima al diable.

The cooler
(The cooler)

Gènere: Drama, comèdia romàntica 
Director: Wayne Kramer
Protagonistes: William H. Macy (Bernie Lootz), Alec Baldwin (Shelly Kaplow), Maria Bello 
(Natalie Belisario), Estella Warren (Charlene), Ron Livingston (Larry Sokolov), Shawn 
Hatosy (Mikey), Paul Sorvino (Buddy Stafford), Arthur J. Nascarella (Nicky "Fingers" 
Bonnatto), Joey Fatone (Johnny Capella), M.C. Gainey (Highway Cop), Ellen Greene 
(Doris), Don Scribner (Lou), Tony Longo (Tony). 

 
Sinopsi: Bernie Lootz (William H. Macy) és un veritable perdedor, un tipus amb una mala sort increïble. 
Arriba a tal punt que és capaç de contagiar tots els jugadors amb què comparteix taula de joc. Ara es 
troba treballant al casino Shangri-La de Las Vegas, i la seva missió consisteix a "refredar" les taules més 
calentes dels jugadors que guanyen massa sovint. El que busca Bernie és poder saldar tots els seus 
deutes, quelcom que està a punt d'aconseguir després utilitzar aquest talent seu tan especial. Però pocs 
dies abans d'anar-se'n de la ciutat per començar una nova vida en un altre lloc, coneix Natalie (Maria 
Bello), una cambrera quelcom més gran però amb un gran atractiu. Aquesta trobada els porta a enamorar-
se davant la sorpresa d'ambdós, i per això decideixen anar-se'n a la ciutat junts. Però Shelly Kaplow (Alec 
Baldwin), un home de la vella escola i director del casino per qui treballa Bernie, no està disposat a 
desprendre's tan fàcilment del seu perdedor.
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La ventana secreta
(Secret window)

Gènere: Dama, thriller 
Director: David Koepp
Protagonistes: Johnny Depp (Mort Rainey), John Turturro (John Shooter), Maria Bello 
(Amy Dowd Rainey), Timonthy Hutton (Ted), Charles Dutton (Ken Karsch).

 
Sinopsi: Mort Rainey és un escriptor. Ara mateix no està en el seu millor moment. En compte d'esborrallar 
folis en blanc amb centenars de frases mata el temps davant la tele tombat al sofà d'una sinistra cabana. 
La majoria del temps dorm. El seu recent divorci s'ha convertit en quelcom brut i desagradable i li ha llevat 
completament les ganes d'escriure ni una paraula. Sense energia ni creativitat està en el més brutal dels 
bloqueigs d'escriptor que mai no s'hagin vist. Quan arriba al fons de la seva lamentable situació un 
desconegut truca a la porta. Un estrany personatge anomenat Jim Shooter ha vingut per acusar-lo 
personalment de plagi. Un dels seus millors contes és curiosament molt semblant a un manuscrit que li 
entrega Shooter. El desconegut demana una justa satisfacció. Rainey fa el que pot per calmar-lo però els 
seus intents són inútils. Shooter es torna llavors insistent i hostil. Deixa caure que la justícia potser es 
trobi en l'assassinat a sang freda. Obligat a jugar al gat i la rata, Rainey descobreix que posseeix més 
astúcia i determinació del que mai hagués imaginat. Al final, descobreix que l'esmunyedís Shooter ha de 
conèixer-ho millor del que ell es coneix a si mateix.

El secreto de los McCann
(Secondhand Lions)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Tim McCanlies
Protagonistes: Michael Caine (Garth), Robert Duvall (Hub), Haley Joel Osment (Walter), 
Kyra Sedgwick (Mae), Emmanuelle Vaugier (Princesa Jasmine), Nicky Katt (Stan), 
Christian Kane (Jove Hub), Kevin Haberer (Jove Garth).

 
Sinopsi: Walter (Haley Joel Osment) ha fet catorze anys i no té cap ganes de passar l'estiu amb els oncles 
de sa mare, que viuen apartats de tot a l'estat de Texas. Quan sa mare Mae (Kyra Sedgwick) l'abandona a 
la seva sort amb aquests dos vells mig bojos, prometent tornar a recollir-lo, Walter no sap què pensar. Hi 
ha rumors de tota mena sobre els seus oncles Hub i Garth McCann (Robert Duvall i Michael Caine), dos 
germans prou excèntrics i de poques paraules. Es diu que de joves van ser lladres de bancs, assassins a 
sou de la màfia i fins i tot criminals de guerra. Encara que és impossible saber la veritat, la qual cosa sí 
que és cert és que tenen una font aparentment il·limitada de diners. No obstant això, Walter comença a 
veure una altra manera els seus oncles quan troba en un bagul una vella fotografia d'una bella dona i 
decideix preguntar a Garth sobre la seva identitat. A poc a poc, a través de les històries que li expliquen a 
la llum de la lluna en el polsegós Texas, una trama cobrarà vida en la fèrtil imaginació de Walter, una 
història ambientada en un misteriós i exòtic lloc del passat on els homes munten a cavall i lluiten amb 
espases, on belles princeses són víctimes de xeics traïdorencs i on dos improbables herois viuen una 
aventura amb què els altres només somien.

Starsky & Hutch
(Starsky & Hutch)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Todd Phillips
Protagonistes: Ben Stiller (Starsky), Owen Wilson (Hutch), Vince Vaughn (Reese 
Feldman), Chris Penn (Manetti), Carmen Electra (Staci), Snoop Dogg (Huggy Bear), Amy 
Smart (Holly), Fred Williamson (Capità Doby), Daniel Dae Kim (Chau).

 
Sinopsi: El Detectiu David Starsky (Ben Stiller) és el policia secret més compromès amb el seu treball en 
els perillosos carrers de Bay City, Califòrnia. El seu treball ho té completament absorbit: quan és de servei 
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cap delicte no queda impune i ell mai no abandona. I encara sort! Perquè li espera una tasca titànica: sa 
mare era una llegenda de les forces de seguretat, una de les millors policies de la història de Bay City. Ella 
va tenir el mateix company durant tota la seva carrera, però Starsky treballa en un dels departaments més 
perillosos de la policia, així que tarda menys a canviar de company que el seu adorat Gran Torino a llançar-
se a tota màquina per les carreteres. El Detectiu Ken "Hutch" Hutchinson (Owen Wilson) no es troba en el 
millor moment de la seva carrera: és un bon policia, però la seva personalitat una mica passota i la seva 
debilitat pels diners fàcils no és la millor targeta de presentació. Té un instint fabulós, però ha de fer un 
esforç per romandre al costat de la llei, encara que resulti menys rendible. Dobey (Fred Williamson), 
l'exasperat Capità de la Policia de Bay City, ha donat amb la solució perfecta per als seus dos problemes 
més molestos: emparellar Starsky i Hutch i enviar-los als carrers. Precisament el mateix dia en què 
aquests dos diferents agents comencen a treballar junts sense massa ganes, apareix un "flotador" a les 
aigües de Bay City. Amb l'ajuda de Huggy Bear (Snoop Dogg), l'imprevisible i experimentat confident de 
Hutch, ambdós comencen a desembolicar el misteriós cas d'homicidi. En investigar la seva primera pista, 
els nois coneixen Staci (Carmen Electra) i Holly (Amy Smart), dues animadores de Bay City que estan 
desitjant ajudar... en tot el sentit de la paraula. Totes els indicis assenyalen el ric empresari Reese 
Feldman (Vince Vaughn), però Starsky i Hutch no aconsegueixen trobar proves que l'incriminin. Sense que 
ells ho sàpiguin, Feldman ha tramat un pla per enganyar la DEA i està tramant l'operació de tràfic de 
drogues més important i lucrativa de la seva carrera. Aquest duo recorrerà a les seves tàctiques secretes 
més astutes, a les seves martingales dels carrers més perillosos i al seu innegable atractiu físic per 
resoldre el cas i assegurar-se que el culpable compleix la pena. Perquè, com diu David Starsky: "A Bay 
City, quan creues la línia, les teves pilotes són meves".

Imagining Argentina

Gènere: Drama romàntic, thriller
Director: Christopher Hampton
Protagonistes: Antonio Banderas (Carlos), Emma Thompson (Cecilia), Rubén Blades 
(Silvio), María Canals (Esme), Kuno Becker (Gustavo Santos), Leticia Dolera (Teresa), 
John Wood (Amos Sternberg), Claire Bloom (Sara Sternberg), Anton Lesser (General 
Guzmán).

 
Sinopsi: Imagining Argentina és un thriller polític que neix d'una història d'amor i que transcorre en els 
anys setanta durant la guerra bruta a l'Argentina. Carlos Roda (Antonio Banderes) és el director apassionat 
d'un teatre infantil a Buenos Aires. Quan el govern segresta la seva dona Cecilia (Emma Thompson), una 
periodista que no ha dubtat a signar articles denunciant les desaparicions de civils, Carlos i la seva filla 
Teresa (Leticia Doldrà) faran l'impossible per trobar-la. Carlos comença a tenir visions i no tarda a adonar-
se que té poders de clarividència. Veu el que fan amb les víctimes segrestades pels oficials del govern de 
Videla. La notícia es propaga amb rapidesa i molta gent acudeix al seu jardí per intentar descobrir què ha 
passat amb els seus éssers estimats. Sovint, Carlos és capaç de veure els llocs on han estat i fins i tot 
saber si segueixen vius. No obstant això, inexplicablement, els seus poders desapareixen quan es tracta de 
la seva dona. Té breus i esporàdiques visions que el porten a llocs específics en què ella hi ha estat, però 
mai on es troba en aquell moment. El govern no tarda a assabentar-se i a començar a perseguir-lo, a ell i 
els seus amics més propers. Aquesta és una pel·lícula sobre la força de l'amor que uneix les famílies en 
circumstàncies desesperades. Tracta sobre l'horror i la injustícia de les dictadures. Ens recorda la 
importància de la llibertat de pensament i d'expressió, quelcom que es va oblidar a l'Argentina. 
L'honradesa i el realisme de la pel·lícula reflecteixen l'horror pel qual molta gent va haver de passar. La 
imaginació es converteix en una eina essencial de la supervivència. I només mitjançant la imaginació van 
poder canviar el seu món a un millor.

Los niños de San Judas
(Song for a Raggy Boy)

Gènere: Drama
Director: Aisling Walsh
Protagonistes: Aidan Quinn (William Franklin), Iain Glen (Germà John), Marc Warren 
(Germà Mac), Dudley Sutton (Germà Tom), Alan Devlin (Pare Damian), Simone Bendix 
(Rosa), John Travers (Liam Mercier), Chris Newman (Patrick Delaney), Stuart Graham 
(Germà Whelan), Claus Bue (Bishop Conlon), Juan José Ballesta (Ernesto).
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Sinopsi: "Los niños de San Judas" se situa l'any 1939, data en què va finalitzar la Guerra Civil Espanyola. 
Franklin és designat com l'únic professor laic del reformatori de Sant Judes regentat per religiosos catòlics 
a Irlanda. Malgrat haver estat elegit quasi tota la congregació s'ha oposat que ocupi el càrrec. 
Especialment el Prefecte, el germà John, que porta el centre amb mà de ferro. Contrastant amb l'abús 
verbal i físic a què estan acostumats, Franklin tracta els nois intentant fer-se amic d'ells. Només amb la 
confiança suficient podrà descobrir els seus talents ocults i així ensenyar-los a llegir entre altres coses. 
Franklin ha estat a la Guerra Civil i ha viscut en sí mateix la repressió i la tirania. En Sant Judes descobreix 
que aquest autoritarisme es pot vestir de moltes maneres. El germà John i els seus brutals mètodes és el 
dolent d'aquesta història basada en fets reals.

Northfork
(Northfork)

Gènere: Drama
Director: Michael Polish
Protagonistes: James Woods (Walter O'Brien), Nick Nolte (Father Harlan), Claire Forlani 
(Mrs. Hadfield), Daryl Hannah (Flower Hercules), Peter Coyote (Eddie), Kyle Maclachlan 
(Mr. Hope), Duel Farnes (Irwin), Mark Polish (Willis O'Brien), Anthony Edwards (Happy), 
Ben Foster (Cod), Robin Sachs (Taça de Tè), Michele Hicks (Sra. Hope), Josh Barker 
(Matt), Graham Beckel (Marvin), Marshall Bell (Sr. Stallings), R.J Burns (Neil), Clark 

Gregg (Sr. Hadfield), Jon Gries (Arnold).

 
Sinopsi: Northfork està a punt de submergir-se sota les aigües a causa d'una nova presa. Les abruptes 
planures desapareixeran, les cases del centre seran escombrades per les aigües i els habitants de 
Northfoolk dirigits a terres més altes. Amb l'excepció d'uns pocs i peculiars resistents. Per tal de solucionar 
el problema, la companyia hidroelèctrica envia un "comitè d'evacuació", un equip de sis homes enfundats 
en gavardines negres que tenen com a missió convèncer els últims ressagats abans que sigui massa tard. 
Quan aquest Comitè es desplega pels carrers de Northfork, es troba amb un grup de persones no del tot 
preparades a abandonar el lloc. Alguns d'ells busquen un senyal, altres esperen un miracle. Entre aquests 
individus, es troben una jove i lúbrica parella, un home que s'ha construït un Arca en vistes al diluvi que 
s'acosta, i un orfe de salut fràgil on les delirants visions li han portat a creure que es tracta del membre 
perdut d'un antic grup d'àngels errants que el busquen perquè torni amb ells.

Scary Movie 3
(Scary Movie 3)

Gènere: Comèdia, terror 
Director: David Zucker
Protagonistes: Anna Faris (Cindy Campbell), Charlie Sheen (Reverend Tom), Regina Hall 
(Brenda Meeks), Eddie Griffin (Orfeo), Jeremy Piven (Ross Giggins), Denise Richards 
(Annie, dona del reverend), Anthony Anderson (Mànager de rap Mahalik), Simon Rex 
(George), Queen Latifah (Shaneequa, l'Oracle), Leslie Nielsen (President de USA), Camryn 
Manheim (Soldat Champlin), George Carlin (Arquitecte), Pamela Anderson (Becca), Jenny 

McCarthy (Kate). 

 
Sinopsi: Tot comença quan la periodista Cindy Campbell (Anna Faris) es proposa trobar una història que 
destaqui enmig de tota la brutícia televisiva. No tarda molt a descobrir que la terra es veu amenaçada per 
una sèrie de fets terrorífics, entre els que s'inclouen una invasió alienígena, cintes de vídeo assassins, 
senyals estranys als camps de cultiu anormals, profecies de "L'Elegit", nens amb mirades esborronadores, 
ambiciosos rapers blancs i fins i tot arribarà a viure un incident amb Michael Jackson. Cindy haurà 
d'enfrontar-se a conspiracions de proporcions gegantines i a un exèrcit de éssers estrambòtics que la 
persegueixen. Tot a fi d'evitar que el mal es vaig apoderar del món una altra vegada.
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Fanfan la tulipe
(Fanfan la tulipe)

Gènere: Acció, romàntica, aventures 
Director: Gérard Krawczyk
Protagonistes: Vincent Perez (Fanfan la Tulipe), Penélope Cruz (Adeline), Didier Bourdon 
(Luis XV), Hélène de Fougerolles (La Pompadour), Michel Muller (Tranche-Montagne), 
Philippe Dormoy (Fier-à-Bras), Gérald Laroche (Corsini), Jacques Frantz (La Franchise), 
Guillaume Gallienne (La Houlette).

 
Sinopsi: En aquest país anomenat França, en els voltants del S.XVIII, la gent era feliç, les dones eren 
fàcils, i els homes es lliuraven al seu esport favorit: la guerra, entreteniment per a delit del Rei en què tots 
podien participar. Fugint d'un matrimoni forçat, Fanfan, un jove aventurer molt sensible a la bellesa 
femenina, és captat per l'exèrcit de Lluís XV. Per aconseguir que s'enroli definitivament, Adeline, la bonica 
filla d'un sergent d'un gran grup de reclutadors, prediu a Fanfan un fabulós futur com a oficial de l'exèrcit, i 
també que està destinat a casar-se amb una de les filles del Rei. De camí a Aquitània, Fanfan fa fugir grup 
de bandits que intentaven assaltar la caravana real, descobrint a continuació que els ocupants de la 
caravana són Madame de Pompadour i Henriette, la filla del Sobirà de França. Fanfan creu que amb 
aquesta trobada es compleixen les prediccions d'Adeline. L'absurda complexitat de les estratègies militars, 
l'ardor de Fanfan i diversos imprevistos acaben complicant les coses, però la seva determinació per 
aconseguir els seus somnis és molt poderosa. Arribant fins i tot a posar la seva vida en perill, Fanfan 
desbarata un complot contra la Casa Real, aconseguint per a ell la glòria, un amor inesperat i contagiant 
als altres la certesa que la força de la voluntat d'un home pot canviar el seu destí.

El gato
(The cat in the hat)

Gènere: Comèdia, acció, aventures 
Director: Bo Welch
Protagonistes: Mike Myers (El gat), Alec Baldwin (Lawrence Quinn), Kelly Preston (Joan 
Walden), Dakota Fanning (Sally Walden), Spencer Breslin (Conrad Walden), Amy Hill 
(Sra. Kwan), Sean Hayes (Sr. Humblefloob.

 
Sinopsi: Sally (Dakota Fanning) i Conrad (Spencer Breslin), diferents com el dia i la nit, han acabat amb 
la paciència de sa mare soltera, Joan Walden (Kelly Preston). Les malifetes de Conrad han fet que sa mare 
s'estigui pensant seriosament el suggeriment del seu veí i pretendent Lawrence Quinn (Alec Baldwin) 
d'enviar el seu fill a una acadèmia militar. Sally té una conducta millor però no té amigues perquè cap 
d'elles no suporta el seu caràcter manaire, que li porta a renyar sense parar el seu germà i a fer llistes de 
"Coses que cal fer" que actualitza contínuament. La mare tracta de mantenir la pau a la llar i al mateix 
temps desenvolupa amb èxit una carrera en una agència immobiliària dirgida pel germòfob Sr. 
Humberfloob (Siguen Hayes). Però aquest dia Joan ha d'organitzar una festa d'empresa i, farta de les 
malifetes de Conrad, llança un real decret matern: Sally i Conrad no podran sortir de casa mentre ella 
estigui a la feina i els és prohibit trencar res o fer la més mínima maldat. Els nois es queden sense res a 
fer, més enllà de mirar per la finestra mentre la seva mainadera, la senyora Kwan (Amy Hill), dormisqueja 
al saló. Llavors és quan arriba un invitat inesperat, un genuí animal fester que els fa una revelació 
inesperada que canviarà les seves vides: "Està bé divertir-se... però cal saber com fer-ho". Algú vol jugar?.

La pasión de Cristo
(The passion of the Christ)

Gènere: Drama
Director: Mel Gibson
Protagonistes: James Caviezel (Jesucrist), Maia Morgenstern (Maria), Monica Bellucci 
(Maria Magdalena), Francesco Cabras (Gesmas), Rosalinda Celentano (Satan), Claudia 
Gerini (Claudia Procles, dona de Pilat), Sergio Rubini (Dismas), Hristo Jivkov (Joan 
Zebedeu), Hristo Shopov (Ponci Pilat), Luca Lionello (Judes), Mattia Sbragia (Caifàs, 
Summe Sacerdot).
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Sinopsi: La Passió de Crist recrea les últimes dotze hores en la vida de Jesús de Natzaret des del moment 
en què va a l'Hort de les Oliveres (Getsemaní) a pregar després de l'últim sopar, enfrontant-se a les 
temptacions de Satanàs. Allà pateix la traïció de Judes Iscariot, essent arrestat i conduït a Jerusalem per 
ser jutjat per blasfèmia, segons denuncien els fariseus. Jesús és presentat davant Pilat, el Governador 
Romà a Palestina, que escolta les acusacions aixecades contra ell i s'adona que es tracta d'un conflicte 
polític, delegant l'afer al Rei Herodes que no tarda a retornar-lo a les autoritats romanes per a ser jutjat. 
De nou davant Pilat, aquest ofereix al poble l'oportunitat de triar a qui alliberar: a Jesús o a l'assassí 
Barrabàs. La multitud tria Barrabàs i condemna Jesús, que és posat en mans dels soldats romans i 
flagel·lat com a càstig. Encara que Pilat tracta de fer veure a la multitud que el càstig ja ha estat prou, els 
fariseus no ho consideren així. Rentant-se les mans, ordena els seus homes complir els desigs del poble i 
Jesús és condemnat a mort. Jesús haurà de creuar els carrers de Jerusalem carregant amb la creu camí 
del Gòlgota, lloc en què serà crucificat. Allà, clavat a la creu, superarà l'última temptació: el temor a ser 
abandonat per son Pare. Sobreposant-se a la por, mira Maria, sa mare, i pronuncia paraules que només 
ella pot entendre: "Tot està acabat"; finalment expira dient: "En les teves mans entreguo el meu esperit". 
Les forces de la natura es rebel·len en el moment de la mort de Crist.

Scooby-Doo 2: Desatado
(Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed)

Gènere: Comèdia, aventures 
Director: Raja Gosnell
Protagonistes: Freddie Prinze Jr. (Fred Jones), Sarah Michelle Gellar (Daphne Blake), 
Matthew Lillard (Norville 'Shaggy' Rogers), Linda Cardellini (Velma Dinkley), Seth Green 
(Patrick Wisely), Alicia Silverstone (Heather Jasper-Howe), Peter Boyle (Jeremiah 
Wickles), Tim Blake Nelson (Jacobo), Zahf Paroo (Ned).

  
Sinopsi: En Scooby-Doo 2: Desatado, Scooby i la colla perden la calma - i la seva brillant reputació - quan 
un anònim vilatà emmascarat crea el caos a la ciutat de Coolsville amb una monstruosa màquina que 
recrea enemics clàssics de Misteris SA. com el Fantasma del Pterodàctil, el Fantasma del Caballer Negre, el 
Fantasma del Capità Cutler i el Fantasma dels 10.000 Volts. Pressionats per la implacable reportera 
Heather Jasper-Howe (Alicia Silverstone) i pels aterrits ciutadans de Coolsville, els membres de la colla 
emprenen una investigació sobre el misteriós brot de monstres que fa que Shaggy i Scooby es qüestionin 
els seus papers en Misteris SA. El sempre famolenc duo, decidit a demostrar que són grans detectius, es 
disfressa de manera extravagant a la recerca de pistes. Tots els indicis apunten a Jeremiah "Old Man" 
Wickles (Peter Boyle), l'antic Fantasma del Caballer Negre, que en el passat va ser desemmascarat per la 
colla i enviat a presó. Va llançar el repulsiu imitador el monstruós atac sobre Coolsville en una diabòlica 
recerca de revenja?. Mentrestant, la intel·ligent Velma (Linda Cardellini) es torna boja per un altre sospitós 
clau, el conservador del Museu de Criminologia de Coolsville, Patrick Wisely (Seth Green), mentre que Fred 
(Freddie Prinze Jr.), el líder masclista, i la presumida Daphne (Sarah Michelle Gellar) tracten d'establir la 
identitat de la Malvada Figura Emmascarada l'exèrcit de monstres de la qual està creant el caos a 
Coolsville.

El Domingo si Dios quiere
(Inch'Allah dimanche)

Gènere: Drama
Director: Yamina Benguigui
Protagonistes: Fejria Deliba (Zouina), Zinedine Soualem (Ahmed), Rabia Mokedem 
(Aïcha), Roumayssa Moussaoui (Amina), Othmane Aghbal (Ali), Anass Behri (Rachid), 
Mathilde Seigner (Mademoiselle Briat), Amina Annabi (Malika).

Sinopsi: Zouina (Fejria Deliba) és una dona que arriba a França des de la seva Algèria natal, amb els seus 
tres fills. I tot per poder reunir-se amb el seu marit, Ahmet (Zinedine Soualem), que porta deu anys 
treballant a França, i al qual ha vist molt poca cosa en tot aquest temps. A més Aïcha (Rabia Mokedem), la 
mare d'Ahmet, viatja amb ella. L'ambient és hostil, especialment donada l'agressivitat amb què el tracten 
els seus veïns, els constants retrets de la seva sogra, i els desconfiats silencis del seu marit, que tampoc la 
tracta massa bé. Però Zouina no té més remei que adaptar-se a la seva nova vida en l'exili francès. Per 
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sort per a ella, la ràdio el serveix com a únic vincle amb la vida i les dones en aquest nou país d'adopció, 
ja que ja no té cap tipus de relació amb el seu país d'origen. Però un bon dia s'assabenta per casualitat 
que una altra família algeriana viu en el mateix poble que ells, per la qual cosa decideix llançar-se a la 
recerca de qui podria ser un nou vincle amb la seva Algèria.

Glup

Gènere: Animació
Director: Aitor Arregi, Iñigo Berasategi

 
Sinopsi: "Comprar, usar i llençar". Què fàcil és. Les botigues es buiden i els abocadors s'emplenen. Alicia 
és testimoni de primera mà d'aquest lamentable fenomen, ja que els seus pares es desprenen 
despreocupadament d'objectes amb només uns pocs mesos de vida. Però no tot està perdut mentre hi 
hagi gent com Tomás, un vell ferraller amic d'Alicia, i que la inicia en el valuós art del reciclatge. Les coses 
es compliquen quan la mare d'Alicia decideix tirar a les escombreries la ràdio reciclada de la seva filla i 
substituir-la per una altra de nova. Quan Alicia descobreix tot el que s'ha succeït, salta decidida al camió 
de les escombreries per recuperar la seva ràdio. De seguida s'adona que desconeix cap a on es dirigeix el 
camió. No obstant això, en arribar a l'immens abocador dels afores de la ciutat, Alicia cau accidentalment 
en les profunditats de l'abocador i de sobte es troba immersa en meitat d'una ciutat que es troba en el cor 
de l'abocador. Però aquesta no és una ciutat qualsevol; els edificis que s'amunteguen als costats dels 
carrers són en realitats munts d'escombreries, i els habitants, malgrat comportar-se amb persones de carn 
i os, són objectes rebutjats pels seus antics propietaris. A més, el cop rebut en la caiguda, l'ha deixat en 
un estat d'amnèsia profunda, per la qual cosa Alícia es troba perduda i sense sortida enmig d'una espècie 
de Nova York de les escombreries, sense saber d'on ve ni com ha anat a parar allà. En uns carrers que li 
són totalment aliens, Alicia es topa amb una gavardina detectiu, de nom Glup, que l'alerta sobre el perillós 
tirà de l'abocador, El senyor Bater, servidor de l'encara més temible Forn incinerador. Desgraciadament, El 
senyor Bater s'ha apoderat de la ràdio d'Alícia. Glup i Alicia hauran d'impedir-ho ja que la seva música és 
l'única cosa que permet Alicia de recordar qui és i com tornar a casa.

Los chicos de la lluvia
(Les enfants de la pluie) 

Gènere: Animació
Director: Philippe Leclerc

Sinopsi: Al món hi ha dos pobles que són grans enemics: Els Pyross i els Hydross. Per als Pyross, que 
eren adoradors del sol i depenien d'ell, l'aigua significava mort i desolació: els cremava. L'estació plujosa 
també suposava l'agitació dels dracs. Cada dia esperaven els signes de l'estació seca. Quan el sol tornava, 
els Pyross s'embarcaven en una croada a través del desert a la recerca de la gent que ells consideren 
responsables del seu mal: Els Hydross... si ells poguessin destruir-los, el món seria millor, un món sense 
dracs. En canvi per als Hydross, el cicle era oposat: la calor del sol els converteix en estàtues, 
transformant els seus cossos en pedra i totalment a mercè dels seus enemics. Només els beneficiosos 
efectes de l'aigua podrien tornar-los a la vida... La guerra entre els Pyross i els Hydross continuava fins al 
dia en què Skän, un jove guerrer Pyross que havia anat a una croada en el llunyà desert, va fixar els seus 
ulls en la jove Kallisto. membre dels Hydross.
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El oficio de las armas
(The profession of arms / Il Mestiere delle armi)

Gènere: Drama bèl·lic, aventures 
Director: Ermanno Olmi
Protagonistes: Hristo Jivkov (Giovanni de Médicis), Sergio Grammatico (Federico 
Gonzaga), Dimitar Ratchkov (Luc'Antonio Cuppano), Fabio Giubbani (Matteo Cusastro), 
Sasa Vulicevic (Pietro Aretino), Dessy Tenekedjieva (María de Médicis), Sandra Ceccarelli 
(Dama noble de Mantua), Giancarlo Belelli (Alfonso D'Este), Paolo Magagna (Francisco 

Maria Della Rovere), Nikolaus Moras (Zorzo Frundsberg).

Sinopsi: Giovanni de Mèdicis (Hristo Jivkov) era capità de l'exèrcit del Vaticà durant la campanya contra 
els mercenaris alemanys del cos d'infanteria de Carlos V, els anomenats lansquenetes, que van envair 
Itàlia. És, a més, un cavaller expert i de grans habilitats en el noble art de la guerra, pertanyent al poderós 
clan italià de la família Médicis. I això que només té 28 anys d'edat, però és conegut també per la seva 
fama de vividor i seductor. No havent arribat encara a la majoria d'edat, Giovanni ja va ser requerit pel 
Papa Lleó X, pertanyent també a la dinastia Mèdicis, per encapçalar un esquadró de genets que defensés 
els interessos de la Santa Seu. És un mestre de l'espasa que entén la lluita com un art honorable, però els 
alemanys entren a Itàlia amb armes de foc. És la lluita de les màquines contra els homes, la pólvora 
contra el braç. I ser un mestre de les armes de poc serveix davant un tret de canó.

El abrazo partido

Gènere: Comèdia dramàtica 
Director: Daniel Burman
Protagonistes: Daniel Hendler (Ariel), Sergio Boris (Joseph), Adriana Aizenberg (Sonia), 
Jorge D'Elia (Elias), Rosita Londner (l'àvia d'Ariel), Diego Korol (Mitelman), Silvina Bosco 
(Rita), Melina Petriella (Estela), Isaac Fain (Osvaldo), Aitilio Pozzobon (Saligani), Daniel 
Kargieman (Alfadi).

Sinopsi: Tinc aquesta única imatge de mon pare. És un vídeo casolà, però es veu prou bé. És al costat de 
l'oncle Eduardo i darrera el rabí. Em circumciden amb alegria i orgull. El so no és molt bo, però el meu plor 
s'escolta, barrejat amb els víctors dels invitats. A l'altre dia el papa se'n va anar a Israel, a lluitar en una 
guerra. La guerra va acabar de seguida, però ell no va tornar. Algunes cartes arriben, i a vegades truca. A 
la mama tot això li sembla normal i al meu germà, Joseph, no mereix cap comentari. Jo no els entenc. Un 
no va tallant el penis als fills, i desapareix durant trenta anys, així com si res. No és just. Jo treballo amb 
ma Mare, en una galeria comercial del barri de l'Onze. La galeria és el meu univers, un univers en extinció. 
La mare té un negoci de llenceria femenina. Treballo amb ella, imaginant els cossos nus de les dones que 
vénen a comprar peces diminutes. El meu germà Joseph treballa en un local del fons, venent i comprant 
coses. Davant hi ha el negoci d'Osvaldo, que és a la venda, i més allà els coreans i el de la família Isquen, 
que arregla ràdios, i s'escridassen en italià. Per sort també hi ha el local de Rita, que és com una núvia o 
quelcom així. Els negocis canvien de rumb, els meus amics es converteixen en altres persones, alguns es 
casen, altres es transformen i la majoria busca la salvació d'un passaport europeu. Aaron ja és francès, 
Pedro espanyol i jo aviat seré un home polonès.

El principio de Arquímedes

Gènere: Drama
Director: Gerardo Herrero
Protagonistes: Marta Belaustegui (Sonia), Roberto Enríquez (Mariano), Manuel Morón 
(Nicolás), Blanca Oteyza (Rocío), Alberto Jiménez (Andrés), Vicky Peña (Carmen).

Sinopsi: Sonia és una alta executiva del món de la moda que a penes té temps per dedicar-se al seu fill i 
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al seu marit. Rocío, veïna i amiga de Sonia, malgrat estar molt ben preparada professionalment, no ha 
tingut sort i sempre ha realitzat treballs provisionals, insegurs. Rocío també és casada i té una filla. Quan 
comença la història, Sonia acaba d'aconseguir que Rocío entri a treballar a la seva empresa. A causa de la 
fusió de l'empresa i també al cansament i als dubtes de Sonia respecte el sentit del seu treball, Sonia serà 
descendida de càrrec i en canvi Rocío anirà ascendint. Les pressions que ambdues dones experimenten en 
el món professional rebotaran d'alguna manera en la vida amorosa de cada una d'elles. Rocío trobarà en el 
marit de Sonia el mirall perfecte per mirar-se i Sonia acabarà trobant en el marit de Rocío algú amb qui 
construir una nova forma de vida. Com en el principi d'Arquímedes, surar o no surar no depèn només de la 
matèria que un estigui fet sinó també del líquid on intenta nadar. La pel·lícula s'ocupa en especial de 
Sonia, la qual, si al principi compra al seu fill un munt de pijames cars per consolar-se de veure'l només 
per la nit, a poc a poc anirà descobrint que potser sigui necessari canviar el líquid, canviar les condicions 
de treball, per arribar a trobar la dignitat de la vida diària. 
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