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Cartellera d'abril de 2005

XXX 2: Estado de emergencia
(XXX: State of the Union)

Gènere: Acció
Director: Lee Tamahori
Protagonistes: Ice Cube (Darius Stone), Willem Dafoe (Secretari de Defensa George 
Deckert), Nona M. Gaye (Lola), Samuel L. Jackson (Agent Augustus Gibbons), Scott 
Speedman (Agent Kyle Steele), Michael Roof (Agent Toby Lee Shavers), Peter Strauss 
(President Sanford), Sunny Mabrey (Charlie Mayweather).

 
Sinopsi: A XXX 2: Estat d'Emergència, Samuel L. Jackson torna com a Augustus Gibbons, el membre de 
l'Agència de Seguretat Nacional que va dirigir les operacions a la Triple XXX original. En aquesta nova 
entrega de la franquícia, Gibbons i l'expert en artefactes Toby Lee Shavers (Michael Roof), fugen d'un atac 
mortal per part d'uns assaltants desconeguts al centre d'operacions encobert XXX de l'ASN. Gibbons 
sospita que els assassins han estat enviats per una facció secreta radical dins del govern i busca un nou 
agent per eliminar-los. Aquest cop, Gibbons vol un militar ben entrenat i amb experiència i que doni 
credibilitat al carrer, que pugui descobrir la font de la insurrecció des de dins. Malauradament, l'home 
perfecte per al treball és a la presó. És Darius Stone (Ice Cube) i actualment es troba sota vigilància a una 
presó militar per pegar un superior. Gibbons ajuda Stone en la perillosa fugida de la presó i el convenç per 
tal de convertir-se en el nou agent XXX que aturi l'assalt al govern dels Estats Units. A la Casa Blanca, el 
president de centre Sanford (Peter Strauss) discuteix amb el secretari de Defensa radical, George Deckert 
(Willem Dafoe), un exgeneral amb llaços passats amb Gibbons i amb Stone. Quan Deckert assisteix a una 
gala del govern, Stone interroga un cambrer amb l'esperança d'aconseguir alguna informació d'algú de 
dins. A la festa coneix Charlie Mayweather (Zuñí Mabrey), la filla d'un oficial del Gabinet que a la fi ajuda 
Stone a fugir. Stone també es veu perseguit per l'agent de l'FBI Kyle Steele (Scott Speedman), un 
ambiciós estrany que considera Stone un perillós criminal. Per ajudar-lo a la seva missió, Stone buscarà 
dos vells amics dels seus dies als carrers de Washington D.C.: Lola (Nona Gaye), una exlladre de cotxes 
que ara porta un concessionari de gamma alta, i Zeke (Xzibit), un atracador de botigues amb accés a 
armes i personal. Quan el president Sanford és segrestat després d'un assalt al Capitoli dels Estats Units, 
Stone i els seus compatriotes han d'unir-se per enfrontar-se a una de les més grans amenaces de tots els 
temps a la llibertat dels Estats Units, liderada per un enemic amb l'últim en tecnologia de tir moderna i 
homes a la seva disposició.

Cosas que hacer antes de los 30
(Things to Do Before You're 30)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Simon Shore
Protagonistes: Jimi Mistry (Dylan), Emilia Fox (Kate), Dougray Scott (Cass), Shaun 
Parkes (Adam), Billie Piper (Vicky), Bruce Mackinnon (Colin), Roger Morlidge (Billy), 
Danny Nussbaum (Johnny), George Innes (Don).

 
Sinopsi: El 1983, Don Robson (George Innes), conegut com el Don, va formar un equip de futbol 
anomenat Athletic Greenwich. Vint anys més tard, sis dels seus membres continuen jugant a l'equip, però 
les coses són ara molt més complicades. S'acosta el partit número cinc-cents i, encara que a ells els 
continua agradant jugar, els seus problemes personals estan interferint. Cass (Dougray Scott), el que més 
punts s'anota dins i fora del camp, no està segur d'estar preparat per tenir un fill amb Kate (Emilia Fox), 
l'amor de la seva vida. Adam (Shaun Parkes) encara no li ha explicat a la resta de l'equip el seu més gran 
secret. Colin (Brosse MacKinnon) està desesperat per muntar un trio, malgrat que acaba de començar la 
seva relació amb Vicky (Billie Piper). Dylan (Jimi Mistry) creu que ha trobat la dona perfecta, però no sap 
que ella està a punt de casar-se amb l'última persona que voldria tenir com a competidor. Billy (Roger 
Morlidge) està lluitant per salvar el seu matrimoni. Johnny (Danny Nussbaum) no es veu capaç d'acceptar 
que Don, son pare, el que va fundar l'equip fa tants anys, s'està morint.
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Hormigas en la boca

Gènere: Thriller
Director: Mariano Barroso
Protagonistes: Eduard Fernández (Martín), Ariadna Gil (Julia), Jorge Perugorría 
(Freddy), José Luis Gómez (Dalmau), Samuel Claxton (Despanier).

 
Sinopsi: La història comença a l'Havana, a finals de 1958. Martín (Eduard Fernández), un espanyol del 
voltant de 40 anys arriba a la ciutat després de complir deu anys de condemna a una presó franquista, el 
motiu: assaltar un banc a Barcelona junt amb tres companys, un d'ells va morir en l'acció, un altre va fugir 
i el tercer, Martín, li va tocar pagar els plats trencats. Després de dormir massa nits a la presó desembarca 
a l'Havana amb les butxaques quasi buides i el cap carregat de malsons. S'hostatja a una pensió de 
cinquena categoria i mira des d'una finestra molt gran la successió d'edificis, magatzems, bars i gratacels 
que s'aixequen a la capital de les Antilles. És precisament aquí on va quedar en trobar-se amb el seu amic 
Dalmau (José Luis Gómez), l'únic sobrevivent de l'assalt. Però han passat els anys i l'única pista que té 
Martín és una foto on apareixen tots dos aixecant una botella de Porto, al dors es llegeix una frase de 
Lorca: "Si em perdo, que em busquin a l'Havana".

Hoy y mañana

Gènere: Drama
Director: Alejandro Chomski
Protagonistes: Antonella Costa (Paula), Manuel Navarro (Raúl), Romina Ricci (Claudia), 
Daniel Toppino (Ricardo), Horacio Acosta (Jorge).

Sinopsi: Una crisi sense final converteix els fills de la classe mitjana argentina en aprenents de 
sobrevivents. Paula (Antonella Costa) té 24 anys, una mare que va morir, un pare advocat obsessionat de 
mantenir el seu passat estatus social i un enorme desig de ser actriu. No obstant això, petites 
esdeveniments quotidians que escapen al seu control amenacen de trencar la seva fràgil estabilitat. 
Allunyada de l'entorn familiar des de fa massa temps, Paula ha aconseguit mantenir la seva independència 
econòmica, però la seva habitual manca de diners està a punt de convertir-se en un problema de greus 
conseqüències. Si no paga en 48 hores els mesos que deu a l'agència propietària de la casa on viu es 
veurà convertida en una més dels milers d'exclosos socials que deambulen per Buenos Aires. El temps, ara 
en contra seu, s'aixeca davant d'ella com un nou i implacable enemic. Paula mira el seu voltant i no tarda 
a descobrir que tot just disposa de dos dies i de ningú a qui recórrer. Un a un, tots els seus amics i 
coneguts, immersos també en la immediatesa del dia a dia, li donen l'esquena. Al mig de la desesperació i 
la urgència Paula es planteja la possibilitat de prostituir-se encara que per a això hagi de vèncer als seus 
més íntims escrúpols. Comença així el seu peculiar periple pel "costat fosc", un univers descoratjador i 
brutal poblat d'homes als quals els diners atorga perverses quotes de poder. Paula vol fugir, però sap que 
no pot. Una trobada casual, una esperança que s'esvaeix violentament en convertir-se en realitat, un 
entorn dolent i hostil, un amarg desencontre i una nova i gens tranquil·litzadora imatge de si mateixa. El 
temps segueix la seva carrera imparable i només manquen unes hores perquè Paula perdi completament el 
control sobre aquesta vida que creia seva. Contra tot risc, Paula està disposada a barallar-se fins al final.

Las Tragedias de Nina
(Nina's tragedies/ Ha-Asonot Shel Nina)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Savi Gavison
Protagonistes: Ayelet Zurer (Nina), Yoram Hattab (Haimon/Alex), Alon Abutbul 
(Avinoam), Aviv Elkabeth (Nadav), Shmil Ben Ari (Amnon), Dov Navon (Menahem), Anat 
Waxman (Alona), Jonathan Bar-Giora (Braslav Singer/Guitarrista), Jenya Dodina (Galina), 
Osnat Fishman (Lihi), Gili Shushan (Rafi).

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/abril.html (2 de 16)14/06/2005 16:21:35

javascript:MM_openBrWindow('http://www.filmax.com/trailers/1511_frame.htm','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.filmax.com/fichas/1511.htm
javascript:MM_openBrWindow('http://www.filmax.com/trailers/1511_frame.htm','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.imdb.com/title/tt0347207/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.ninastragedies.com/trailer.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

 
Sinopsi: Nadav (Aviv Elkabeth) és un jove adolescent de 13 anys que està enamorat de la seva tieta Nina 
(Ayelet Zurer). Però no només ha de fer front a aquesta situació, de per si complicada, sinó que a més ha 
d'enfrontar-se a la dissolució de la seva família i al divorci dels seus pares. Un pare moribund, una mare 
massa temperamental i una tieta amb els seus propis problemes són els eixos de l'univers de Nadav, qui, 
malgrat tot, aconseguirà anar atravessant els problemes com a simple observador, procurant no prejutjar. 

Monsieur Batignole
(Monsieur Batignole)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Gérard Jugnot
Protagonistes: Jules Sitruk (Simon Bernstein), Gérard Jugnot (Edmond Batignole), 
Michèle Garcia (Marguerite Batignole, com Michele Garcia), Jean-Paul Rouve (Pierre-Jean 
Lamour), Alexia Portal (Micheline Batignole), Violette Blanckaert (Sarah Cohen), Daphné 
Baiwir (Guila Cohen, com Daphne Baiwir), Götz Burger (SS Col. Spreich), Elisabeth 
Commelin (Irène).

 
Sinopsi: França - 1942. Monsieur Batignole (Gérard Jugnot) és un comerciant que tracta de dur una vida 
normal més enllà de la por i la intimidació exercida pels alemanys. La seva situació és privilegiada: el seu 
negoci li dóna per menjar i el nòvio de la seva filla és un col·laboracionista nazi que li aconsegueix un 
ingrès extra organitzant banquets per a l'exèrcit d'ocupació. El seu futur gendre, Pierre-Jean Lamour (Jean-
Paul Rouve), és un apassionat de la literatura, un escriptor mediocre que té la missió de localitzar jueus i 
delatar-los. Algunes de les víctimes seran els membres de la família Bernstein, veïns dels Batignole, però 
d'una posició més benestant. Un cop els seus béns són confiscats i ells capturats, el pis passarà a ser 
ocupat per la família Batignole. Amb un pis nou i tenint a la seva disposició una furgoneta també 
confiscada, Batignole inicia una relació més estreta amb els alemanys. Tot sembla anar bé, fins que un dia, 
just quan està oferint una festa a casa per als alemanys, truca a la porta una inesperada visita. Es tracta 
del petit Simon Bernstein (Jules Sitruk), el qual ha aconseguit fugir i torna a casa, on espera retrobar-se 
amb la seva família. Edmond Batignole no troba la forma de fer-li entendre que ja no pot viure allà. El nen 
insisteix i Batignole no té una altra opció sinó amagar-lo en un de les habitacions de servei. Conscient del 
perill, el comerciant accepta deixar-lo quedar només una nit. El nen s'hi estarà allà més temps i a poc a 
poc s'establirà entre ells una relació de complicitat i rivalitat, perquè el nen exigeix explicacions a 
Batignole, a qui considera el delator de la seva família. Amb la intenció de desfer-se del nen sense haver 
de lliurar-lo als nazis, Batignole arribarà a fer coses inimaginables. Decideix protegir les dues cosines de 
Simon i en companyia dels tres nens inicia una aventura en què més d'un cop, la seva pròpia vida estarà 
en joc.

La maldición
(Cursed)

Gènere: Terror
Director: Wes Craven
Protagonistes: Christina Ricci (Ellie Hudson), Shannon Elizabeth (Becky), Joshua 
Jackson (Jake), Michael Rosenbaum (Kyle), Portia de Rossi (Zela), Mya (Jenny), Judy 
Greer (Joanie), Jesse Eisenberg (Jimmy), Scott Baio (Ell mateix), Milo Ventimiglia (Bo), 
Kristina Anapau (Brooke).

 
Sinopsi: Los Angeles. Nit de lluna plena. De sobte, quelcom sorgeix d'entre les tenebres i els germans 
Ellie (Christina Ricci) i Jimmy (Jesse Eisenberg) fan un cop de volant i cauen per un barranc. Encara que 
aconsegueixen salvar la seva vida, després d'aquest accident no tornaran a ser els mateixos. De sobte, 
Ellie i Jimmy descobreixen que posseeixen una força sobrehumana, que els seus sentits s'han potenciat al 
màxim i que provoquen una innegable atracció als altres. Però, i si el que va passar aquella nit no va ser 
un simple accident i el que sembla fruit de la mala sort era en realitat una mica més?. Ellie i Jimmy 
experimenten nous impulsos i descobreixen que no poden controlar per més temps els seus nous poders. 
Els joves, hauran de resoldre el misteri i desfer la maledicció mentre puguin. 
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El gran golpe
(After the sunset)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Brett Ratner
Protagonistes: Pierce Brosnan (Max Burdette), Salma Hayek (Lola Burdette), Woody 
Harrelson (Stan, Agent de l'FBI), Naomie Harris (Sophie), Don Cheadle (Henri Mooré), 
Chris Penn (Rowdy Fan), Russell Hornsby (Jean-Paul), Troy Garity (Luc).

 
Sinopsi: After the Sunset comença amb la retirada a Paradise Island (Bahames) de l'expert lladre Max 
"Rei de les Coartades" Burdett (Pierce Brosnan) i la seva bella còmplice Lola (Salma Hayek) després d'un 
últim gran cop en què es van endur el segon dels tres famosos diamants de Napoleó. Amb el seu futur 
solucionat, la carrera delictiva de la parella ja pertany al passat. No obstant això, Stan (Woody Harrelson) 
- un agent de l'FBI que porta set anys sense parar perseguint Max - no es fia d'aquesta aparent retirada a 
la vida domèstica. Creu que estan planejant robar el tercer diamant de Napoleó, un dels diamants 
perfectes més grans del món que forma part dels tres diamants idèntics trets de l'espasa de Napoleó poc 
després del seu exili a l'illa d'Elba i que està valorat en més de 70 milions de dòlars. Està previst que el 
diamant arribi a Paradise Island com a part d'una exposició en un creuer de luxe i per casualitat coincideix 
amb l'arribada de la parella. Encara que no té jurisdicció al país caribeny, Stan està decidit a atrapar Max i 
Lola: s'ha convertit ja en un afer personal. Quan tots dos adversaris es troben al paradís, Max dóna el 
tomb a la situació i es fa amic del detectiu frustrat ensenyant-li els plaers de l'illa. Stan s'adapta 
ràpidament a la vida relaxada del Carib. És possible que els dos rivals es converteixin en amics?. És cert 
que Max i Lola no tramen res?. S'han retirat de veritat?. I és més, diu Stan la veritat o amaga quelcom?. 
Quan el sol finalment es pon i sembla el tercer diamant de Napoleó, qui se l'endurà?.

Código 46
(Code 46)

Gènere: Ciència-ficció, romàntica.
Director: Michael Winterbottom
Protagonistes: Tim Robbins (William), Samantha Morton (Maria), Om Puri (Backland), 
Jeanne Balibar (Sylvie), Togo Igawa (Conductor), David Fahm (Damian), Nina Sosanya 
(Anya) 

 
Sinopsi: En un futur proper, les atapeïdes ciutats, protegides per punts de control d'alta seguretat, estan 
envoltades d'àrees desèrtiques poblades per gent sense condició de ciutadans; les seves vides es veuen 
sotmeses a serioses limitacions en no disposar de "papers" (una espècie de pòlissa d'assegurances, 
passaport i visat tot en un). William Geld (Tim Robbins), detectiu de l'Agència Pinkerton i resident a 
Seattle, viatja a Xangai per investigar els "papers" falsos que surten de l'Agència d'Assegurances Sphinx. 
Williams, a qui se li ha inoculat un "virus empàtic" que li permet detectar quin dels empleats sospitosos 
menteix, recela immediatament de María González (Samantha Morton). No obstant això, William 
s'enamora d'ella, per la qual cosa dirigeix les sospites cap a un altre empleat. Després de la jornada 
laboral, William es troba amb María; tots dos coneixeran en un bar un naturalista, Damian (David Fahm), 
qui afirma voler investigar els rats penats de Delhi. María li facilita un joc de "papers" falsos. Conscient 
Que s'ho està jugant, William pregunta a María com aconsegueix treure els "papers." Encara així, segueix 
sense denunciar-la. William passa la nit al pis de María i fan l'amor. L'endemà, William torna junt amb la 
seva esposa, Sylvie (Jeanne Balibar), i el seu fill, Jack, a Seattle. Anya (Nina Sosanya), cap de William a 
l'Agència de Detectius Pinkerton, l'informa que hi ha hagut una mort a Àsia: Damian Alekan. William ha de 
tornar a les oficines de la Sphinx a Xangai; un cop allà se n'adona que María ja no hi és. Seguirà el seu 
rastre fins a arribar a la Clínica Mai Lin, als afores de la ciutat. Al·legant que María és una testimoni 
fonamental en un cas de frau, William aconsegueix entrar a l'habitació on ella jau convalescent; no obstant 
això, ella no el reconeix. Un dels metges informa William que María va ser ingressada per infringir el codi 
46. Se li ha interromput l'embaràs, i se li ha esborrat tot record sobre el pare, l'acte sexual, i el propi 
embaràs. Quan María torna al seu domicili, William li mostra un registre digital de la trobada que van tenir, 
i l'informa que van fer l'amor. Mentre María dorm, William li pren un cabell per a l'anàlisi de l'ADN a una 
clínica. La prova demostra que María és un clon de la difunta mare del mateix William, desapareguda fa ja 
molts anys. Està prohibit que ell tingui relacions amb ella. William no pot tornar a casa perquè els seus 
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"papers" han expirat. Li demana a María que li proporcioni uns de falsos. Aquesta els aconsegueix i tots 
dos se'n van junts cap a l'aeroport. Impulsivament, reserven un vol per a Jebal'ali, on s'allotgen en una 
casa d'hostes. Malgrat que María no ho recorda, gràcies als intents d'apropament de William, tornen a fer 
l'amor. Tots dos ignoren que durant la recent operació de María, se li ha inoculat a ella un virus. Mentre 
William dorm, María, sota l'efecte d'aquest organisme, informa telefònicament de la seva nova violació del 
codi 46. Mentre fugen al desert en un vehicle, es fan petons i William no pot evitar una col·lisió. El detectiu 
desperta en una clínica de Seattle. No recorda res de la seva estada amb María. A la seva esposa se li diu 
que el "virus empàtic" va afectar el seny de William, per la qual cosa no se l'acusarà de res. Mentrestant, 
María deambula sola pel desert.

Sahara
(Sahara)

Gènere: Acció, aventures. 
Director: Breck Eisner
Protagonistes: Matthew McConaughey (Dirk Pitt), Penélope Cruz (Eva Rojas), Steve 
Zahn (Al Giordino), Lambert Wilson (Massarde), Glynn Turman (Dr. Hopper), Delroy Lindo 
(Carl), William H. Macy (Sandecker, Admirall James), Dayna Cussler (Kitty Mannock), 
Rainn Wilson (Rudi Gunn).

 
Sinopsi: Quan el gran explorador Dirk Pitt (Matthew McConaughey) descobreix una llegendària moneda 
amb molta història, comença la més gran aventura de la seva vida en iniciar la recerca d'un tresor a través 
d'algunes de les regions més perilloses de l'Àfrica. Mentre intenta per qualsevol mitjà trobar el que els 
natius anomenen "El vaixell de la mort", un antic vaixell de guerra que amaga una càrrega secreta 
desaparegut durant la Guerra de Secessió, Dirk Pitt i el seu espavilat company Al Giordino (Steve Zahn), 
coneixen la Dra. Eva Rojas (Penélope Cruz), una dona tan brillant com atractiva que tem que el tresor 
perdut sigui el causant d'un problema molt gran, una autèntica amenaça per al món que els envolta. Ningú 
no creu en el vaixell perdut. Dirk, Al i Eva només compten amb la seva intel·ligència i la seva valentia per 
a vèncer perillosos guerrers, conquerir paisatges impossibles i arribar al fons del misteri.

In my country
(In my country / Country of My Skull)

Gènere: Drama 
Director: John Boorman
Protagonistes: Samuel L. Jackson (Langston Whitfield), Juliette Binoche (Anna Malan), 
Brendan Gleeson (De Jager), Menzi Ngubane (Dumi), Nick Boraine (Jack Marlon), Lionel 
Newton (Edward Morgan), Sam Ngakane (Anderson).

 
Sinopsi: Langston Whitfield (Samuel L. Jackson) és un periodista del "Washington Post". El seu redactor 
en cap l'envia a Sud-àfrica a cobrir les vistes de la Comissió per a la Veritat i la Reconciliació, en la qual els 
assassins i torturadors de l'època de l'Apartheid són invitats a comparèixer davant les seves víctimes. Si 
diuen tota la veritat i es declaren penedits, podrien obtenir l'amnistia. És possible sanar les profundes 
ferides de l'Apartheid per mitjà de la reconciliació?. Langston no ho creu així. Busca el coronel de Jager, el 
torturador més conegut de la policia sud-africana, i intenta penetrar al cap del monstre, una experiència 
que l'obliga a enfrontar-se als seus propis dimonis. Anna Malan (Juliette Binoche) és una poetessa 
afrikaans que cobreix les sessions de la comissió per a una ràdio. Com a sud-africana de raça blanca, el 
testimoni dels horrors i aberracions comesos pels seus compatriotes la deixa profundament trastornada. 
Anna i Langston han d'interrogar-se sobre la seva pròpia identitat. Quin és el lloc de cadascú?. Fins a quin 
punt són responsables del que altres fan en nom dels seus respectius països?. L'esborronador testimoni de 
les víctimes els afecta profundament. Tots dos viuen, de diferents maneres, apartats de les seves famílies. 
Aquesta experiència compartida els ajuda a estretir la seva relació. Aquesta és una història sobre els 
abismes insondables de l'atrocitat humana i la força redemptora del perdó i de l'amor.
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Las hermanas enfadadas
(Les Soeurs fâchées) 

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Alexandra Leclère
Protagonistes: Isabelle Huppert (Martine Demouthy), Catherine Frot (Louise Mollet), 
François Berléand (Pierre Demouthy), Brigitte Catillon (Sophie), Michel Vuillermoz 
(Richard).

 
Sinopsi: Martine (Isabelle Huppert) és una burgesa de classe mitjana alta que viu a París en un bonic 
apartament, sap vestir-se bé, té una vida social molt activa i un marit a qui detesta afectuosament. 
Malgrat tot, nota en el seu interior que quelcom li falta i li agradaria trobar un ocupació per a valdre's per 
si mateixa. La seva germana petita Louise (Catherine Frot), esteticista al camp, viu en una casa tranquil·la 
de províncies a Le Mans i el glamour no és part de la seva vida. És una dona directa i espontània que se 
sent feliç de la seva existència monòtona i senzilla junt amb el seu marit del qual n'està enamorada. Però 
Louise ha escrit una novel·la i ha d'anar a la capital per reunir-se amb un editor així que aprofita per 
quedar-se a casa de Martine a la qual no ha vist en tres anys. El món de les dues germanes xocarà 
frontalment durant tres dies: rialles, llàgrimes, recriminacions i gelosia, faran que els papers de totes dues 
s'intercanviïn.

Millones
(Millions)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Danny Boyle
Protagonistes: James Nesbitt (Ronnie), Daisy Donovan (Dorothy), Lewis Owen McGibbon 
(Anthony), Alexander Nathan Etel (Damian).

 
Sinopsi: En morir sa mare, Anthony (Lewis Owen McGibbon), de 9 anys, decideix prendre's la vida de 
manera pragmàtic mentre Damian (Alexander Nathan Etel), el seu germà petit, aposta per la imaginació, 
la fantasia i la fe per donar sentit a la seva vida i al seu petit món. De sobte, un dia, una maleta plena de 
lliures esterlines cau a les peus de Damian, i tots dos nens es veuen en la necessitat de gastar-ho tot 
abans que l'Euro arribi al seu país i torni inservible la seva nova fortuna. Tota una aventura que els farà 
adonar-se que el veritable valor de les coses no es mesura pels bitllets que costa. 

Steamboy
(Steamboy)

Gènere: Acció, animació, aventures
Director: Katsuhiro Ôtomo

 
Sinopsi: Som a mitjan segle XIX, i Londres està enmig de la Revolució Industrial. Hi ha una gran excitació 
i moltes expectatives al país per la primera Exposició Universal el Crystal Palace. Al cor del camp anglès, 
Ray, que ha nascut en una família de científics, passa els dies i les nits cercant nous invents. Espera 
impacientment la tornada de son pare Eddie i el seu avi Lloyd que han anat a Amèrica per progressar en la 
seva investigació. Un dia, Ray rep una misteriosa bola platejada del seu avi. De sobte, quasi com si 
l'haguéssin estat esperant, apareixen a casa seva dos individus enviats de la Fundació Ohara cercant la 
bola. L'avi de Ray, no obstant això, torna just a temps per impedir perdre-la, i constreny Ray perquè fugi i 
li porti a algú anomenat 'Stephenson'. Ray fuig amb la bola al seu monocicle fet a casa, amb els homes 
d'Ohara empaitant-lo amb les seves ferotges màquines de vapor. Es produeix una perillosa persecució a 
tota velocitat per carreteres rurals i per una via de tren. Un dels homes en una màquina de vapor s'acosta 
a Ray i intenta prendre-li la bola de vapor, però de sobte apareix a tota velocitat un tren de vapor darrera 
d'ells, i s'estrella contra la màquina de vapor d'Ohara, enviant-la pels aires. A bord del tren que ha salvat 
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Ray de ser capturat hi ha el científic Stephenson i el seu ajudant David. Però quan Ray intenta donar-li la 
bola, tal com li havia ordenat el seu avi, una gegantina urpa de ferro trenca la finestra del tren, i Ray, amb 
la bola encara a les seves mans, és capturat amb una xarxa que disparen des d'un avió. Segresten Ray i 
és dut al pavelló de la Fundació Ohara a l'Exposició Universal de Londres. Allà, Ray coneix Scarlett, la 
malcriada i milionària filla d'Ohara, a més de Simon, el majordorm. Just quan està començant a adonar-se 
del que està passant, apareix, darrera d'una pesada porta, a través d'un núvol de vapor, Eddie, el pare 
perdut de Ray. Eddie porta Ray a un ascensor secret i aquest comença a comprendre la veritable natura de 
la bola. És una bola, que conté vapor d'alta densitat comprimit d'una font de poder increïble. Eddie li narra 
a Ray un secret fins i tot més sorprenent: el pavelló és en realitat un castell de vapor, l'invent definitiu, i 
pren tot el seu gran poder de la bola de vapor. Ray es convenç per tal d'ajudar son pare a completar el 
castell de vapor. Scarlett, a qui li agrada Ray, li anima perquè abandoni el pavelló en secret una nit per 
explorar Londres per primer cop. En contra del judici més encertat de Ray, tots dos s'encaminen cap al 
buit Crystal Palace, la ubicació principal de la propera Exposició Universal que aviat serà inaugurada al 
públic. Scarlett comença a ballar al centre del rebedor de la fantàstica exposició gaudint de l'aventura, 
però de sobte, tot el que vol Ray és tornar a casa a Manchester. De tornada dins del pavelló, algú 
descobreix un fuita de pressió. És el dia abans de l'obertura oficial de l'Exposició Universal, i Eddie s'està 
posant extremadament nerviós. Envia Ray a cercar fuites a la xarxa de canonades a la cambra de vapor 
principal i inesperadament es troba amb el seu avi. Lloyd havia estat tancat després d'enfrontar-se a Eddie 
a causa dels seus sinistres plans, però ha aconseguit fugir, i ara està obrint totes les vàlvules, intentant 
evitar que el castell de vapor es completi. Lloyd mostra al sorprès Ray la multitud d'armes de vapor 
alineades per les parets del magatzem del pavelló i maleeix el castell de vapor com un 'invent del dimoni'. 
Ray pregunta ansiós al seu avi si potser son pare ha pogut ser enganyat per la Fundació Ohara però Lloyd 
li diu a Ray que investigui i que tregui les seves pròpies conclusions sobre la situació, a més de lliurar-li la 
bola de vapor un cop més. Ray abandona el pare i el seu avi enfrontats i intenta obrir-se una porta 
submarina al Tàmesi. Però la paret del pavelló s'obre mostrant una màquina de vapor que comença a 
perseguir Ray. Però quan tot sembla perdut, apareix entre la boira del riu un majestuós vaixell de guerra 
britànic. Un cop més, Stephenson i David, que van a bord del vaixell, han anat al rescat. Ray lliura la bola 
de vapor a Stephenson, però ha començat a preguntar-se qui hauria de posseir la bola de vapor tenint en 
compte el poder inimaginable que conté. Stephenson li assegura que la mateixa supervivència de l'Imperi 
Britànic depèn que ells tinguin la bola de vapor. Un vaixell de vapor ple de policies britànics s'acosta al 
pavelló Ohara. Des del bot, els policies poden veure al pavelló als més alts líders militars de tot el món 
com a hostes de la Fundació Ohara. Al mateix temps també escolten els canons des de Crystal Palace 
anunciant l'obertura oficial de l'Exposició Universal per la reina Victòria. Els policies envolten el pavelló, 
però comencen a aparèixer soldats robotitzats de vapor de dins de les seves parets. Simon, que és més 
que un majordorm, acaba de començar una aterridora exhibició del poder de les armes de vapor per als 
invitats reunits, amb l'esperança de vendre-les al més alt postor. Per afrontar l'amenaça de les armes dels 
soldats de vapor, comencen a mobilitzar-se els tancs de l'Exèrcit Britànic. La Fundació Ohara, per la seva 
banda, utilitza els seus paracaigudistes de vapor i els seus homes granota des del riu Tàmesi. "Ara les 
coses s'estan escalfant!" crida Simon, observant amb impaciència el desenvolupament de la batalla, com si 
es tractés d'un espectacle. Scarlett, no obstant això, es troba cara a cara amb el cos mort d'un dels 
paracaigudistes i està furiosa per la insensibilitat de Simon. Però la batalla continua estenent-se i un fum 
negre s'eleva des del pavelló Ohara quan les armes dels vaixells de guerra britànics comencen a 
bombardejar. Ray està commocionat i ofès per l'escala de destrucció, i crida, "Això no és pel que el meu 
avi va inventar la bola de vapor!". Encara que David intenta detenir-ho, ell aconsegueix treure la bola de 
vapor d'un dels tancs de l'Exèrcit Britànic i anar-se'n amb ella. La Fundació Ohara es troba en perill de 
destrucció mentre les bombes cauen sobre ella. Des de la sala de control, Eddie envia les últimes 
instruccions dirigides al castell de vapor fins a la sala del motor central. Però només queden dues boles de 
vapor a la sala del motor. Ray encara en té una. Amb una tremenda sacsada de terra, les parets del 
pavelló esclaten i es cobreixen de núvols de vapor que, llavors, revelen una amenaçadora màquina negra, 
la forma autèntica del castell de vapor. "Esclatarà!" crida Ray quan el veu moure's amb la pressió 
extremadament alta. Ràpidament comença a reparar una de les màquines voladores de vapor. Comencen 
a sortir núvols de vapor del tub d'escapament a mesura que la màquina voladora s'eleva!. Per tal de salvar 
Londres, per salvar els seus amics, per assegurar el futur de l'humanitat, Ray, el noi de vapor, solca el cel!.

15 días contigo

Gènere: Drama
Director: Jesús Ponce
Protagonistes: Isabel Ampudia (Isabel), Sebastián Haro (Rufo), Mercedes Hoyos 
(Manuela), Jose María Peña (Cambrer), Pepa Díaz Meco (Monja), Manolo Solo (Indigent), 
Joan Dalmau (Recepcionista hostal), Manolo Caro (Carrión).
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Sinopsi: Isabel (Isabel Ampudia) acaba de recuperar la seva llibertat, i només té una cosa clara: no pensa 
tornar a perdre-la. Per això no vol tornar a relacionar-se amb res que tingui a veure amb el seu passat 
recent. L'aparició en la seva vida de Rufo (Sebastián Haro), un vell amic, suposa una contradicció, ja que 
aquest li proporciona la companyia, l'afecte i l'experiència de saber sobreviure, al mateix temps que sent 
que és el company de viatge que menys li convé, establint amb ell una relació en què no se sap qui es 
recolza en qui. Despertar-se, anar a guanyar-se la vida diàriament i compartir la intimitat és el més comú 
en les persones, fins i tot en les que no tenen sostre. Aquesta casa sense parets no és tan diferent de les 
de les persones normals. L'important és qui les habita.

La intérprete
(The interpreter)

Gènere: Drama, suspens, thriller 
Director: Sydney Pollack
Protagonistes: Nicole Kidman (Silvia Broome), Sean Penn (Tobin Keller), Catherine 
Keener (Dot Woods), Yvan Attal (Philippe), Jesper Christensen (Nils Lud), Sydney Pollack 
(Cap Pettigrew), Earl Cameron (Edmund Zuwanie).

 
Sinopsi: Silvia Broome (Nicole Kidman) és una intèrpret nascuda a Àfrica, que sent com amenacen de 
mort un president africà a punt de parlar a l'Assemblea General de les nacions Unides. No tarda a adonar-
se que ella també s'ha convertit en blanc dels assassins i es llença a una carrera desesperada per tal de 
frustrar els seus plans. Només ha de trobar a algú que la cregui. Tobin Keller (Sean Penn) és l'agent 
federal encarregat de protegir la intèrpret, que no està tan segur que la dona ho hagi explicat tot. Silvia i 
Tobin, per natura, veuen la vida des de punts de vista diferents. Ella, intèrpret a les Nacions Unides creu 
en el poder i la inviolabilitat de les paraules. Ell, agent del servei secret, analitza la gent d'acord amb el 
seu comportament, poc li importa el que diguin. N'hi ha prou amb ser al corredor adequat en el moment 
adequat perquè un murmuri inclini la balança del poder.

Algo más que un jefe
(In Good Company)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Paul Weitz
Protagonistes: Dennis Quaid (Dan Foreman), Scarlett Johansson (Alex Foreman), 
Topher Grace (Carter Duryea), Selma Blair (Kimberly), Marg Helgenberger (Ann 
Foreman), David Paymer (Morty), Philip Baker Hall (Eugene Kalb).

 
Sinopsi: Dan Foreman (Dennis Quaid) té 51 anys i la seva vida és bona en conjunt. El veterà cap de 
vendes de publicitat del setmanari Sports America acaba de celebrar el millor any de la revista, gràcies en 
gran mesura a la càlida, honesta i amistosa forma de negociar de Dan i a l'esperit d'equip del departament 
que ell encapçala. Fins i tot les notícies de l'inesperat embaràs de la seva esposa i de l'admissió de la seva 
filla gran, Alex (Scarlett Johansson), en l'exclusiva (per no dir cara) Universitat de Nova York fan feliç Dan, 
encara que el deixin lleugerament preocupat per l'economia familiar, però, com sempre ha fet, se'n sortirà. 
Carter Duryea (Topher Grace) té 26 anys i pensa que la seva vida és formidable, a grans trets. El jove 
prodigi ha progressat fermament a la multinacional Globecom. Els directius fins i tot el coneixen pel seu 
nom - Carter està sent preparat per al seu proper esglaó a l'escala corporativa: dirigir la venda de 
publicitat en una de les principals publicacions recentment adquirides per Globecom en la seva última 
operació, la revista Sports America. Malauradament per a Carter, el seu ascens coincideix amb el final dels 
seus set mesos de matrimoni i no té ningú, excepte un peix, amb qui compartir la seva felicitat. Però sap 
que és en el bon camí i se'n sortirà. L'exasperació de Dan quan li rebaixen de categoria no és res 
comparada amb la seva incredulitat en ser substituït per Carter. Donada l'edat del seu nou cap i la seva 
relativa experiència en la venda de publicitat (o sigui cap), Dan té poques ganes de ser el "protector" de 
Carter. Però a la vista dels nous esdeveniments a casa, necessita el seu treball tant com Carter necessita 
el seu. Forjant una fràgil relació per les necessitats corporatives, tots dos comencen a treballar junts per 
complir l'ordre de Globecom de retallar el pressupost del departament mentre augmenten els beneficis en 
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un 35 per cent. El zel de Carter per complir davant els alts executius no li fa guanyar moltes simpaties a 
les oficines de Sports America. El seu mètode de treball centrat en el bàsic, mancat del costat humà del 
negoci, xoca sovint amb Dan i la seva devoció al seu equip. Tal com Dan ho veu, aquesta gent és una 
família -quelcom del que Carter manca totalment. La sol·litud del nou cap de departament li porta fins i tot 
a convocar una reunió de personal en diumenge i després autoinvitar-se a sopar a casa de Dan amb la 
seva família, on Carter coneix Alex. Després, quan el solitari cap de vendes ensopega amb la igualment 
solitària estudiant en una cafeteria de Manhattan, la casual trobada torna a encendre les espurnes que van 
sorgir inicialment en el sopar familiar...espurnes que originen una relació, que la parella amaga a Dan. El 
manual corporatiu té poc a dir sobre anar-se'n al llit amb la filla universitària del teu empleat i si arribés a 
saber-se, la notícia de la seva relació amenaçaria seriosament la relació de Carter amb Dan, l'íntima 
relació d'Alex amb son pare i els progressos que tots dos venedors han fet a Sports America.

Bodas y Prejuicios
(Bride & Prejudice)

Gènere: Comèdia romàntica, musical 
Director: Gurinder Chadha
Protagonistes: Aishwarya Rai (Lalita Bakshi), Martin Henderson (Will Darcy), Daniel 
Gillies (Johnny Wickham), Naveen Andrews (Balraj Bingley), Marsha Mason (Mrs. 
Catherine Darcy).

 
Sinopsi: Mrs Bennet és una dona ansiosa per trobar el marit ideal per a les seves quatre filles conques. 
Quan Mr Bingley (Naveen Andrews) i Mr Darcy (Martin Henderson), dos cavallers rics i fadrins, arriben a la 
ciutat per assistir a una boda, les esperances dels Bennets augmenten malgrat les circumstàncies i els 
comentaris de la gent suposen una gran amenaça per poder dur a terme els seus desitjos.

Enamórate
(How to Deal)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Clare Kilner
Protagonistes: Mandy Moore (Halley Martin), Allison Janney (Lydia Martin), Trent Ford 
(Macon Forrester), Alexandra Holden (Scarlett Smith), Dylan Baker (Steve Beckwith), 
Peter Gallagher (Len Martin), Sonja Smits (Carol Warsher), Nina Foch (Grandma Halley), 
Mackenzie Astin (Lewis Warsher), Connie Ray (Marion Smith), Mary Catherine Garrison 
(Ashley Martin).

 
Sinopsi: En algunes ocasions, la vida dóna un tomb. I potser per això es fa tan difícil creure que algú, 
concretament Halley Martin (Mandy Moore), de 17 anys d'edat, pugui experimentar realment el que 
s'acostuma a anomenar amor. La gent propera a Halley es troba en ple cataclisme quant a la seva vida 
sentimental. Sa mare, Lydia (Allison Janney), està amargada pel divorci la tramitació del qual acaba de 
finalitzar. La seva germana, Ashley (Mary Catherine Garrison), es casarà amb un tipus amb qui es 
discuteix constantment. La seva millor amiga, Scarlett (Alexandra Holden), no pot deixar d'acostar-se al 
seu primer nuvi formal. I encara queda el que resulta més dolorós per a Halley: son pare, Len (Peter 
Gallagher), que exerceix com a disc-jockey en una estació de ràdio local, contraresta la crisi dels quaranta 
per mitjà d'una estereotipada fugida juvenil amb una periodista de l'emissora encarregada del trànsit molt 
més jove que ell. Es proposa no caure davant el miratge d'un romanç de conte de fades. Macon Forrester 
(Trent Ford) és l'únic tipus que posa a prova la seva idea que l'amor no fa sinó espatllar una bona amistat. 
A mesura que la vida de Halley es complica cada cop, Macon es va convertint progressivament en el seu 
amic, però quan ella se n'adona que s'està enamorant d'ell serà capaç de superar les seves i decepcions i 
obrir-se a l'autèntic amor?.
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Los Edukadores
(Die Fetten Jahre sind vorbei)

Gènere: Drama
Director: Hans Weingartner
Protagonistes: Daniel Brühl (Jan), Julia Jentsch (Jule), Stipe Erceg (Peter), Burghart 
KlauBner (Hardenberg), Peer Martiny (Villenbesitzer).

 
Sinopsi: Jan (Daniel Brühl), Peter (Stipe Erceg) i Jule (Julia Jentsch) estan en plena joventut rebel. Els 
uneix la passió per canviar l'estat de les coses. Jan canalitza la seva ira lluitant contra les injustes 
polítiques dels rics. Comparteix els mateixos ideals amb el seu company de pis, Peter, encara que aquest 
de forma més relaxada. Jule, la núvia de Peter, acaba mudant-se al mateix pis quan no pot arribar a final 
de mes amb el seu salari de cambrera. Jule no sap que Jan i Peter són “Els edukadors”, els misteriosos 
autors d'actes creatius i no violents amb els quals es dediquen a avisar els membres del club de iots que 
“els seus dies d'abundància s'estan acabant”. Però Jule també té un secret: va tenir un accident de cotxe i 
va ser condemnada a pagar una quantitat de diners mensual a Hardenberg (Burghart KlauBner), un ric 
home de negocis. Mentre Peter és de vacances, Jule i Jan aprofiten per entrar a la vila de Hardenberg i 
“educar-lo”. Entre altres coses, l'impulsa el creixent sentiment que els uneix. Quan Jan i Jule tornen a la 
vila la següent nit per recollir el mòbil que s'han deixat, Hardenberg els sorprèn. No els queda més remei 
que cridar Peter perquè els ajudi, encara que s'arrisquen que descobreixi el seu romanç secret. El trio 
decideix segrestar l'home de negocis i amagar-se a la casa que un parent té a la muntanya. Aquests joves 
idealistes hauran d'enfrontar-se als valors de la generació en el poder.

Malevolence
(Malevolence) 

Gènere: Terror
Director: Stevan Mena
Protagonistes: Samantha Dark (Samantha Harrison), R. Brandon Johnson (Julian), 
Heather Magge (Marylin), Richard Glover (Kurt), Courtney Bertolone (Courtney Harrison), 
Keith Chambers (Max). 

 
Sinopsi: Fa deu anys Martin Bristol, un nen de tres anys va desaparèixer de casa. Durant el seu segrest, 
va ser testimoni dels crims d'un boig salvatge. A l'actualitat el parador de Martin continua sent un misteri. 
Julian (R. Brandon Johnson) i Marylin (Heather Magge) són una parella amb problemes econòmics però 
que porta una vida tranquil·la. Un dia el germà de Marylin, Max (Keith Chambers), que acaba de sortir de 
la presó, es presenta a casa amb una idea per un atracament que assegura que és fabulosa. No obstant 
això, la inexperiència de Julian converteix l'atracament en un desastre total i Kurt (Richard Glover), el 
còmplice de Max, ha de fugir segrestant dues dones, Samantha (Samantha Dark) i Courtney (Courtney 
Bertolone). Refugiats a una casa de camp, els atracadors van desapareixent l'un darrera l'altre fins que 
només queden Julian i Samantha, que iniciaran la recerca de Courtney esperant que arribi la policia.

Mi querido Frankie
(Dear Frankie)

Gènere: Drama
Director: Shona Auerbach
Protagonistes: Emily Mortimer (Lizzie), Jack McElhone (Frankie), Mary Riggans (Nell), 
Sharon Small (Marie), Sophie Main (Noia formal).

 
Sinopsi: Frankie (Jack McElhone), un noi de nou anys, i sa mare Lizzie (Emily Mortimer), porten tota la 
vida mudant-se d'un lloc a un altre. Amb el propòsit de protegir el seu fill de la veritat, Lizzie inventa una 
història per sadollar la curiositat de Frankie. Es dedica a escriure cartes falses enviades pel suposat pare 
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de Frankie, que treballa en un vaixell i viatja a països exòtics. No obstant això, tot es complica quan Lizzie 
descobreix que el vaixell del "pare" del nen torna a casa d'aquí a uns dies. Lizzie es veu en el dilema de dir-
li a Frankie la veritat o bé traçar un pla desesperat i buscar un perfecte estrany que faci el paper de pare 
perfecte.

Presidente Mitterrand, El paseante del Champ de Mars
(Le Promeneur du champ de Mars)

Gènere: Drama
Director: Robert Guédiguian
Protagonistes: Michel Bouquet (El President), Jalil Lespert (Antoine Moreau), Philippe 
Fretun (Doctor Jeantot), Anne Cantineau (Jeanne), Sarah Grappim (Judith).

 
Sinopsi: Història del fi d'un mandat i de la fi d'una vida, la de François Mitterrand (1916-1996), president 
de la República francesa entre 1981 i 1995. Quan el president estava lliurant els seus últims combats 
contra la malaltia, un jove i apassionat periodista intenta arrencar-li unes lliçons universals sobre la política 
i la història, sobre l'amor i la literatura, certeses sobre la vida. Però l'avi a penes aconsegueix brindar-se-
les perquè per a ell ja havia arribat el moment en què passat, present i futur es confonen en un de sol, el 
temps en què només perviuen els dubtes, el temps en què tots els homes són iguals: el temps de la 
proximitat de la mort.

Samaritan Girl
(Samaria)

Gènere: Drama
Director: Kim Ki-Duk
Protagonistes: Kwak Ji-min (Yeo-jin), Seo Min-jeong (Jae-young), Lee Uhl (Yeong-ki), 
Hyun-Myn Kwon (Dependent), Young Oh (Músic).

Sinopsi: Yeo-jin (Kwak Ji-min) és una adolescent que viu feliç amb son pare, que és detectiu. La seva 
millor amiga, Jae-young (Seo Min-jeong), es prostitueix mentre Yeo-jin l'ajuda com a mànager i a guardar 
els seus beneficis per al viatge que tenen planejat fer juntes a Europa. Jae-young li narra una vella història 
índia a Yeo-jin, on una prostituta anomenada Vasumitra es va convertir en home després d'haver practicat 
el sexe amb uns Budistes plens de fe. Jae-youyng li proposa a Yeo-jin d'anomenar-la Vasumitra a partir 
d'ara. Més tard, Jae-young acaba enamorant-se d'un dels seus clients. Però Yeo-jin s'enfada amb Jae-
young perquè s'ha apropat massa al seu client. Jae-young deixa l'home a petició de Yeo-jin. Un dia, quan 
la policia va al motel a la recerca de prostitució de menors, Jae-young fuig per una finestra i cau a terra 
bruscament. Al seu llit de mort, Jae-young li demana a Yeo-jin que porti l'home de qui s'havia enamorat. 
Quan Yeo-jin va a trobar-lo, l'home no vol saber-ne res de Jae-young. Li respon que si Jae-young vol 
veure'l, ella haurà d'anar-se'n al llit amb ell. Per satisfer la seva agonitzant amiga Yeo-jin accedeix. No 
obstant això, Jae-young ja és morta quan ells arriben a l'hospital. Traumatitzada per la mort de la seva 
amiga, Yeo-jin comença a conèixer personalment els clients de Yeo-jin un a un. En compte de cobrar-los, 
Yeo-jin torna els diners als clients de Jae-young. Els homes es queden sorpresos amb la conducta de Yeo-
jin, i més tard senten penediment pel que li han fet a una jove estudiant d'institut. Un dia, el pare de Yeo-
jin reconeix accidentalment la seva filla amb un home. El pare de Yeo-jin comença a seguir-lo. A partir 
d'aquest dia, ell colpeja tots els clients de Yeo-jin fins que un dia ell acaba matant-ne un. Una nit, ell 
pregunta a Yeo-jin si ella vol fer un viatge amb ell.
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Un día sin fin
(È già ieri)

Gènere: Comèdia
Director: Giulio Manfredonia
Protagonistes: Antonio Albanese (Filippo), Goya Toledo (Rita), Fabio De Luigi (Enrico), 
Pepón Nieto (Bob), Beatriz Rico (Candela), Esther Ortega (Marta), Asunción Balaguer 
(Rosa).

 
Sinopsi: Filippo (Antonio Albanese) és un periodista de televisió molt conegut, el programa de divulgació 
científica l'ha convertit en estrella de la petita pantalla. Amb tots els defectes d'un divo: histèric, hostil, 
odiós, immanejable. Un misàntrop a la carretera. Per això, la cadena, a la primera ocasió que tenen 
decideixen alliberar-se d'ell; anirà a Tenerife on una bandada de cigonyes s'estableix als cims del volcà 
Teide. Acompanyat per Enrico (Fabio De Luigi), un operador tímid i amable. Per donar-los la benvinguda hi 
haurà Rita (Goya Toledo), una biòloga canària que els ajudarà en el seu treball. La diferència de caràcter 
entre Filippo i Rita farà que es detestin immediatament. L'única cosa que desitja és enregistrar les 
maleïdes cigonyes i fugir del lloc... Però a causa d'una terrible forta maror hauran de quedar-se a l'illa per 
tal de passar la nit. En despertar Filippo sent que aquest dia ja ho ha viscut, mateixes persones, mateixes 
paraules, mateixes cançons. Ple de pànic descobreix que la seva vida és una repetició del 13 d'agost. Cada 
dia serà la còpia exacta de la precendent... Un dia serà temps suficient per enamorar-se de Rita, però 
aconseguirà que ella l'estimi en només un dia?.

Frágil

Gènere: Romàntica
Director: Juanma Bajo Ulloa
Protagonistes: Muriel (Venus), Julio Perillán (David), Inma Colomer (Rita), Paula Pizzi 
(Francesca), María Bazán (Abi).

 
Sinopsi: Venus (Muriel) té 25 anys, és dolça, romàntica i no molt atractiva. Ella viu amb el seu 
impertorbable pare en un aïllada vall del nord. Tots dos treballen en les tasques del camp i fabriquen mel 
de flors. La seva relació sempre ha estat cordial però absolutament sense cap mostra d'afecte. Quan tenia 
9 anys, un nen va donar a Venus el seu primer i únic petó, i tots dos es van jurar amor etern. Des d'aquest 
moment, dia rera dia, ella espera en va el seu retorn. Un matí el pare apareix mort. Venus abandona la 
seva llar i surt a la recerca de l'amor perdut i dels seus somnis. No molt lluny d'allà, David (Julio Perillán), 
un jove actor, magnètic i arrogant, espera el començament del rodatge de la superproducció de Hollywood 
de la qual en serà protagonista, "Dark tale". La idea de començar a ser desitjat i estimat per milions el 
tortura... perquè li agrada més del que ell voldria. Aviat David i Venus es trobaran, i ella sentirà a la fi que 
la seva recerca ha acabat... encara que el món real no és exactament igual que els contes que ella llegia 
de petita.

Un canguro super duro
(The Pacifier)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Adam Shankman
Protagonistes: Vin Diesel (Shane Wolfe), Brittany Snow (Zoe Plummer), Max Thieriot 
(Seth Plummer), Morgan York (Lulu Plummer), Lauren Graham (Directora Claire Fletcher), 
Faith Ford (Julie Plummer), Carol Kane (Helga), Brad Garrett (Subdirector Murney).

 
Sinopsi: Assignat a protegir uns nens en perill, els fills d'un científic assassinat que treballava en un invent 
secret, Shane Wolf (Vin Diesel) es veu de sobte fent mans i mànigues amb dos treballs incompatibles: 
lluitant contra el mal i atenent la casa. Mentre que afegeix al seu arsenal habitual de vestits isotèrmics i 
armes, les noves eines que són les capsetes de sucs i una mini furgoneta, Shane no només haurà de 
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vèncer un enemic que amenaça el món sinó també batallar amb Zoe (Brittany Snow), una adolescent 
rebel, animar Seth, un nen esquerp de 14 anys d'edat i superar en astúcia la nena de 8 anys aspirant a 
Ninja, Lulú (Morgan York) , i simultàniament evitar que el petit Peter i el bebè Tyler facin maldats, i més 
important encara, preservar-los dels perills. Mentre que les zones de descens, les demolicions i la 
destrucció dels blancs enemics són molt usuals per a Shane, ell no té idea del que és realment difícil fins 
que contraposa el seu valor amb el canvi de bolquers, les feines de mare i les de professor. Ell és un 
veritable S.E.A.L. fora de l'aigua, però aquest home solitari i rude aviat se n'adona que també s'està 
enfrontant a la missió més important de la seva vida: convertir-se en part d'una família i unir més tots els 
seus membres.

Be Cool
(Be Cool)

Gènere: Comèdia
Director: F. Gary Gray
Protagonistes: John Travolta (Chili Palmer), Uma Thurman (Edie Athens), James 
Gandolfini (Bear), The Rock (Elliot Wilhelm), Harvey Keitel (Nicki Carr), Vince Vaughn 
(Raji), Danny DeVito (Martin Weir), Cedric the Entertainer (Sin Russell), Christina Milian 
(Linda Moon), André 3000 (Dabu), Paul Adelstein (Hy Gordon), Debi Mazar (Marla), James 
Woods (Tommy Athens).

 
Sinopsi: Chili Palmer (John Travolta), l'astut gàngster ficat a productor cinematogràfic, abandona la 
vel·leïtosa indústria cinematogràfica i s'endinsa en el negoci de la música, on ha de tractar amb mafiosos 
russos i rapers gangsters, i adopta com a protegida una jove cantant, lluitadora i amb talent, anomenada 
Linda Moon (Christina Milian). Des de l'estudi de gravació, fins a un concert d'Aerosmith, s'ha d'espavilar 
per aconseguir tot allò que necessita aplicant la seva peculiar combinació d'astúcia del carrer i habilitat 
negociadora. Però el negoci és perillós, i tothom busca aconseguir el proper gran èxit.

Belleza prohibida
(Stage Beauty)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Richard Eyre
Protagonistes: Billy Crudup (Ned Kynaston), Claire Danes (Maria), Rupert Everett (Rei 
Charles II), Tom Wilkinson (Betterton), Ben Chaplin (George Villiars, Duc de 
Buckingham), Hugh Bonneville (Samuel Pepys), Richard Griffiths (Sir Charles Sedley), 
Edward Fox (Sir Edward Hyde), Zoe Tapper (Nell Gwynn).

 
Sinopsi: S.XVII. Edward 'Ned' Kynaston (Billy Crudup) és la "artista" més famosa d'Anglaterra. Les dones 
tenen prohibit actuar als escenaris i Ned, aprofitant la seva bellesa i el seu talent interpretatiu, ha fet seus 
tots els papers femenins importants de l'escena teatral. Però el Rei Carles II (Rupert Everett) està cansat 
de veure sempre els mateixos artistes interpretant les mateixes tragèdies. Com que ningú no fa cas del 
seu suggeriment de millorar Othello amb un parell de bons acudits, decideix animar el galliner permetent a 
les dones trepitjar els escenaris. Amb un esperit quelcom menys progressista, decideix al seu torn prohibir 
que els homes interpretin papers femenins. Tot això són bones notícies per a l'amant del Monarca, la murri 
actriu Nell Gwyn ( Zoe Tapper). I també per a María (Claire Danes), l'encarregada del vestuari de Ned 
Kynaston, secretament enamorada d'ell, i que ha estat actuant en secret en una bruta taverna, utilitzant 
els vestits que agafava d'amagat del guarda-roba del seu cap. Però són molt males notícies per a Ned, que 
de cop i volta passa d'una posició privilegiada com a una de les "dones" més desitjades de Londres a 
convertir-se en un no ningú. Apartat a la força, Ned sembla abocat a ser carn de timbes immundes i 
tavernes de tercera fins que María, ara una estrella ascendent, li dóna un cop de mà per aconseguir que 
torni a ser un home.
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Cachimba

Gènere: Comèdia
Director: Silvio Caiozzi
Protagonistes: Pablo Schwarz (Marcos Ruiz), Mariana Loyola (Hildita), Julio Jung 
(Felipe), Patricio Contreras (Perico Retamal), Jesús Guzmán (Don Artemio).

Sinopsi: Marcos (Pablo Schwarz) és un insignificant empleat de banc. A l'interior d'un vell casalot a punt 
d'enfonsar-se, trobarà una col·lecció de quadres de dubtós valor artístic; suposadament l'obra d'un 
desconegut pintor xilè que hauria tingut un relatiu èxit al París dels anys 30. El nostre heroi sent que, junt 
amb la seva núvia, ha d'assumir la missió de donar a conèixer aquest "tresor artístic" per deixar com el 
seu llegat de vida un nou Patrimoni Artístic per a la nació. Marcos haurà d'enfrontar aventures i 
desventures en intentar rescatar el seu descobriment de l'abrupte interès de foscos personatges per 
apropiar-se del "Museu" i les "Obres d'Art" que han adquirit valor instantani pels mitjans de comunicació.

Coach Carter
(Coach Carter)

Gènere: Drama
Director: Thomas Carter
Protagonistes: Samuel L. Jackson (Entrenador Ken Carter), Ashanti (Kyra), Rob Brown 
(Kenyon Stone), Robert Ri'chard (Damien Carter), Debbi Morgan (Tonya Carter), Rick 
Gonzalez (Timo Cruz), Antwon Tanner (Worm), Nana Gbewonyo (Junior Battle), Channing 
Tatum (Jason Lyle).

 
Sinopsi: Jugar al bàsquet al high school requereix una mica més que habilitat, perseverança, disciplina i 
treball en equip, sobretot si el teu entrenador és algú com Ken Carter (Samuel L. Jackson). Per tal de 
poder saltar a la pista de joc cal firmar un contracte pel qual hom es compromet a donar el millor de si 
mateix a la pista i a les classes. Carter no es preocupa només de guanyar el partit sinó d'assegurar el futur 
del seu equip. Per això, quan els seus jugadors comencen a suspendre, Carter tanca el gimnàs i impedeix 
que l'equip practiqui i fins i tot que jugui. Carter persisteix en la seva actitud malgrat l'oposició dels 
directius del high school i dels enfadats pares dels jugadors, que veuen en el bàsquet l'única via perquè els 
seus fills puguin sortir de Richmond. També Carter va estudiar a Richmond High i també li agradava jugar 
al bàsquet. I encara que era un bon jugador -té en el seu poder diversos rècords no superats encara en 
l'historial de l'escola- Carter pensa que el lloc que ocupa en la vida li ho deu als seus estudis i no al 
bàsquet. I vol que els nois del seu equip anteposin l'educació a l'oci, vol que els seus somnis de futur no es 
circumscriguin al cercle del tauler de bàsquet sinó que contemplin una sèrie il·limitada d'opcions i 
possibilitats.

La dama de honor
(La Demoiselle d'honneur)

Gènere: Thriller
Director: Claude Chabrol
Protagonistes: Benoît Magimel (Philippe), Laura Smet (Senta), Aurore Clément 
(Christine), Bernard Le Coq (Gérard), Solène Bouton (Sophie), Anna Mihalcea (Patricia), 
Michel Duchaussoy (El rodamón), Suzzane Flon (La Srta. Crespin), Eric Seigne (Jacky), 
Pierre-François Dumeniaud (Nadeau), Philippe Duclos (Capità), Thomas Chabrol (Tinent 
Laval).

Sinopsi: Philippe (Benoît Magimel) és un jove normal que als seus 25 anys viu amb la mare i dues 
germanes petites en un barri tranquil dels afores en una localitat de províncies. Acaba de començar a 
treballar de contractista immobiliari. Durant la boda d'una de les seves germanes, s'enamora a primera 
vista de la dama d'honor, Senta (Laura Smet), que també li correspon. Però Senta és una jove molt 
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apassionada i inquietant i el seu amor i passió acaben per consumir Philippe. Com a prova del seu amor 
mutu, ella diu que tots dos hauran de matar un complet estrany.

Tierra de abundancia
(Land of Plenty)

Gènere: Drama
Director: Wim Wenders
Protagonistes: Michelle Williams (Lana), John Diehl (Paul), Richard Edson (Jimmy), 
Bernard White (Youssef), Shaun Toub (Hassan), Wendell Pierce (Henry), Burt Young 
(Sherman).

Sinopsi: Paul (John Diehl) és un veterà de Vietnam excessivament patriòtic i obsessiu que després dels 
atemptats terroristes de les Torres Bessones, viu en un estat continu de desconfiança. Pateix deliris i 
davant el temor a un nou atac, es dedica a investigar pel seu compte tots els àrabs que considera 
sospitosos. El seu comportament xoca amb el de la seva neboda, Lana (Michelle Williams), una jove 
idealista i amb creences religioses que ha viscut a Europa i Àfrica. A la seva tornada a Los Angeles, es 
dedica a atendre un menjador religiós per a pobres en un suburbi. Busca i desitja viure en una terra lliure, 
oberta i generosa. Només es tenen l'un a l'altre, no hi ha més llaços familiars, per la qual cosa es veuen 
obligats a mantenir una relació malgrat els seus punts de vista tan diferents. Una relació especial que es 
referma quan assisteixen casualment a un incident que té com a protagonista un vagabund àrab. A través 
dels dos personatges principals es perceben els matisos del dolor i la confusió de tot un poble.

Hot milk
(Hot milk)

Gènere: Comèdia
Director: Ricardo Bofill
Protagonistes: Ana Turpin (Esther), Quique San Francisco (Tanit), Sergio Pazos 
(Panoramix), Ivan Morales (Alex), Zoe Berriatua (Alvaro), Eloi Yebra (Rata), Laura 
Domínguez (Washaba), Vanessa Otero (Grace), Santi Ibáñez (Padre), Vicente Gil 
(LaHuerta), Macarena Gómez (Lula), Marcos Canas (Transformator), Oscar Badía (Oscar), 
Daniel González (Lucas).

 
Sinopsi: La bella Esther (Ana Turpin) treballa en una vaqueria perduda a les muntanyes. A ella li fascina 
ballar. I comença la història. La seva empresa aquest cap de setmana va a una convenció làctia a Madrid 
amb el grup de ballarines-companyes que anuncien la marca de la llet: "Hot Milk!". Esther està tan 
nerviosa que no aconsegueix munyir i per això "el malo", el seu cap, el senyor Lahuerta (Vicente Gil) la 
castiga i les noies se'n van sense ella. Afortunadament s'han oblidat el "Globo-Vaca" una pilota 
promocional de Hot Milk. Esther s'ofereix per portar-la però el senyor Lahuerta no la deixa anar, fins que 
Esther després de molt insistir, ho aconsegueix. Comença el seu viatge. A l'aeroport coneix Panorámix 
(Sergio Cases Pairals), un "home màgic", traficant de persones, que cobra per portar els Clubers drogats a 
les discoteques de les illes. Una de les seves places queda vacant i enganya Esther perquè s'uneixi al grup. 
Els Clubers s'enduen Esther a Eivissa. Esther coneix un grup de "monstres moderns", pseudo-fatxendes 
drogats: Grace (Vanesa Otero), l'enganya des del primer moment; Washaba (Laura Domínguez), fascinant 
i misteriosa; Álex (Iván Morales), un boig de la nit, de les drogues, del sexe; El Rata (Eloy Yebra) i Álvaro 
(Zoe Berriatua), dos bojos que són més al cel que a la terra; Lula (Macarena Gómez), una boja simpàtica; 
Transformator (Marcos Canes), les drogues el transformen cada cinc minuts; Tanit (Enrique San 
Francisco), fals predicador del nou somni hippie passat; i Lucas (Daniel González), un bon noi. Tots ells 
intentaran entabanar-la per satisfer els seus desitjos personals. I a la fi, aconseguirà Esther decidir a quin 
costat de la vida es queda?.
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Reinas

Gènere: Comèdia
Director: Manuel Gómez Pereira
Protagonistes: Carmen Maura (Magda), Marisa Paredes (Reyes), Mercedes Sampietro 
(Elena), Verónica Forqué (Nuria), Betiana Blum (Ofelia).

 
Sinopsi: Ofelia (Betiana Blum), Magda (Carmen Maura), Reyes (Marisa Paredes), Elena (Mercedes 
Sampietro) i Nuria (Verónica Forqué) formen un repòquer de personalitats tan excèntriques com 
entranyables. Són totes mares d'homes de molt diversos atractius, són totes modernes i circulen totes a la 
velocitat de la urgència per les avingudes, els parcs i els apartaments més elegants del Madrid d'avui. Un 
escenari tan canviant com la melodia d'un mòbil, que es convertirà en l'exclusiu teló de fons de les 
intrigues, les passions, els secrets i els embolics més divertits que qualsevol d'elles pugui recordar. El que 
encara ignoren és que el destí els ha reservat una fantàstica sorpresa: els seus fills estan a punt de 
contraure matrimoni en la primera boda gai de la història d'Espanya i totes coincidiran a la celebració. Això 
sí, només després de superar els obstacles més improbables. Així, mentres Reyes delibera què fer amb el 
seu jardiner –Si seduir-lo o acomiadar-lo- succeirà de tot: Ofelia declararà la recerca de la seva gosseta, 
Magda haurà d'apaivagar una revolució, Nuria es besarà amb l'home equivocat i Elena es prepararà per al 
cas més difícil de la seva carrera. I no existirà cap adversitat capaç d'impedir que cap de les cinc Reines no 
assisteixi a la cerimònia més important de la vida dels seus fills. 
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