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Cartellera de l'agost de 2004 

Las crónicas de Riddick
(The Chronicles of Riddick)

Gènere: Ciència ficció 
Director: David Twohy
Protagonistes: Vin Diesel (Riddick), Colm Feore (Lord Marshal), Thandie Newton (Dame 
Vaako), Judi Dench (Aereon), Karl Urban (Vaako), Alexa Davalos (Kyra), Linus Roache 
(Purificador), Yorick Van Wageningen (El governador), Nick Chinlund (Toombs), Keith 
David (Imam), Mark Gibbon (Irgun), Roger R. Cross (Toal), Terry Chen (Pilot mercenari), 
Christina Cox (Eve Logan).

  
Sinopsi: Els planetes, l'un darrere l'altre, cauen davant un exèrcit infernal de necròfers - guerrers que en 
les seves conquestes ofereixen una elecció molt simple als mons que assolen: convertir-se o morir. Els que 
s'atreveixen a rebutjar el seu domini esperen en va que algú o quelcom interrompi el progrés dels 
necròfers. Però els rebels no duren molt i segons sembla, els salvadors no abunden. Quan les coses es 
posen molt malament, els cansats supervivents recorren als mites a la recerca de consol, profecies 
murmurades, vanes esperances, llegendes del bé vencent el mal. Però, a vegades, l'única forma d'aturar el 
mal no és amb el bé, sinó amb un altre tipus de dimoni. No queda més remei que treure a una figura 
inesperada del seu exili i demanar-li que s'uneixi a la contesa. Es tracta de Riddick (Vin Diesel) a què no li 
importa gens qui governa l'univers mentre el deixin tranquil. Des que fa anys va fugir d'un planeta deixat 
de la mà de Déu (i ple de criatures) en el sistema planetari Taure, el fugitiu no ha tornat a mirar enrera. 
Divideix el seu temps entre evitar que el capturin i desfer-se dels mercenaris que van darrera d'ell. Tot li fa 
el mateix, fins i tot l'Apocalipsi. Aquest exèrcit compost per un únic home només vol salvar la pell. Si algú 
s'encreua en el seu camí, no tindrà inconvenient a treure-se'l del damunt. Però quelcom està canviant i la 
futura confrontació empeny Riddick a participar en una sèrie de batalles èpiques on es juga el tot pel tot. 
Comença per l'assetjament a una civilització idíl·lica multicultural; segueix en una presó subterrània 
excava sota la superfície d'un planeta volcànic infernal per acabar a bord de l'enorme i barroca nau 
d'abastament dels necro, la base del poder del fosc imperi, la Basílica. A la batalla final, es prediu que la 
sort de l'univers pot dependre del destí d'un membre de la raça furian. Però el poder de l'univers res no 
pot contra el destí.

24 horas al límite
(Michel Vaillant)

Gènere: Acció
Director: Louis-Pascal Couvelaire
Protagonistes: Sagamore Stévenin (Michel Vaillant), Peter Youngblood Hills (Steve 
Warson), Diane Kruger (Julie Wood), Jean-Pierre Cassel (Henri Vaillant), Béatrice Agenin 
(Élisabeth Vaillant), Philippe Bas (Jean-Pierre Vaillant), Philippe Lellouche (José), Lisa 
Barbuscia (Ruth Wong), François Levantal (Bob Cramer).

 
Sinopsi: Michel Vaillant (Sagamore Stévenin) és el número u del pilotatge automobilístic. És el campió que 
ha triomfat en totes les disciplines, tant en els més importants rallies com als circuits del món. Tot la que 
toca es converteix en or, i compta les seves carreres per èxits. Ell i el seu equip, en el que també hi ha son 
pare, Henri Vaillant (Jean-Pierre Cassel), són l'admiració i, al mateix temps, l'enveja de tots els rivals que 
se li posen per davant. Però hi ha una dona decidida a acabar amb la ratxa triomfadora de Michel. Es 
tracta de Ruth Wong (Rita Barbuscia), la directora de l'equip Leader que vol venjar la mort de son pare, 
propietari del mític equip Leader. I és que ella considera Michel com el responsable de la defunció del seu 
progenitor. Per això decideix explotar els seus encants femenins, i poder així, vèncer i arruïnar l'equip 
Vaillant. I l'ocasió perfecta la troba en la prova automobilística de resistència més cèlebre del món: les 24 
hores de Le Mans. Allà Michel, al volant del seu invencible cotxe blau amb el número 10, està preparat per 
fer front al nou repte. Junt amb ell, hi ha el seu bon amic Steve Warson (Peter Youngblood Hills), un gran 
pilot nord-americà que porta el cotxe número 8. Ambdós saben que junt amb ells ehi ha els dos pilots de 
l'equip Leader, els seus més directes rivals. La multitud està silenciosa a l'espera que els bòlids es posin en 
marxa. El que ningú no sap, ni els espectadors ni els propis pilots, és que aquesta carrera no l'oblidaran en 
molt de temps.
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Young Adam
(Young Adam)

Gènere: Drama, thriller 
Director: David MacKenzie
Protagonistes: Ewan McGregor (Joe), Tilda Swinton (Ella), Peter Mullan (Les), Emily 
Mortimer (Cathy), Jack McElhone (Jim Gault), Therese Bradley (Gwen), Ewan Stewart 
(Daniel Gordon), Stuart McQuarrie (Bill).

 
Sinopsi: "Young Adam" és un thriller que té lloc als anys cinquanta en els canals que uneixen Glasgow i 
Edimburg. Som testimonis de la crisi i el sentiment de culpa que viu Joe (Ewan McGregor), que acaba de 
trobar treball en una barcassa propietat de Les (Peter Estoven) i la seva esposa Ella (Titla Swinton), una 
dona molt enigmàtica. Una tarda Joe i Les troben el cos d'una dona surant a l'aigua. No se sap bé si ha 
estat un accident, un suïcidi o un assassinat, per la qual cosa la policia comença a investigar, i fins i tot 
arriba a arrestar un sospitós. Mentrestant, Joe i Ella comencen una aventura carregada de passió, al 
mateix temps que anem descobrint els fantasmes del permanent foraster que és Joe. També es descobrirà 
que Joe sap més de la dona ofegada del que diu ... quina relació els unia?.

XX/XY
(XX/XY)

Gènere: Drama, romàntica 
Director: Austin Chick
Protagonistes: Mark Ruffalo (Coles), Kathleen Robertson (Thea), Maya Stange (Sam), 
Petra Wright (Claire), David Thornton (Miles), Kel O'Neill (Sid), Joshua Spafford 
(Jonathon), Zach Shaffer (Nick), John A. MacKay (Mitchell), Ben Tolpin (noi de la festa), 
William Keeler (Cap), Paula Roth (Madre), Lee Cobb (Padrastre), Joey Kern (Tommy).

 
Sinopsi: A vegades són precisament les coses que uneixen les persones les que finalment les separen. 
Quan les estudiants universitàries Sam (Maya Stange) i Thea (Kathleen Robertson) coneixen el jove artista 
Coles (Mark Ruffalo) en una festa, la seva atracció mútua és immediata. Atracció que els durà a passar 
una apassionada encara que enutjosa nit junts i a començar un fort vincle entre els tres. En continuar 
forçant els límits sexuals de la seva amistat, es veuran sotmesos a prova per l'incipient romanç entre Sam 
i Coles, i la creixent imprudència de Thea, fins que la relació es dissol en un núvol de temors, 
ressentiments i recels. Vuit anys més tard, queden ja molt lluny els seus bojos anys universitaris. Coles, 
animador d'una agència de publicitat de gran èxit, viu ara amb Claire (Petra Wright), la seva núvia des de 
fa cinc anys. Thea està feliçment casada amb Miles (David Thornton), i posseeixen un pròsper restaurant; i 
Sam acaba de tornar a Manhattan després de treballar a Londres on acaba de trencar el seu compromís 
matrimonial. No obstant això, en tornar a veure's per primera vegada des de la universitat, els tres tornen 
a la complicada dinàmica que va definir la seva amistat des del principi. En el decurs d'un cap de setmana 
en The Hamptons, Coles, Sam i Thea es veuen obligats a enfrontar-se al veritable significat del compromís 
i l'amor.

Quiéreme si te atreves
(Jeux D'Enfants)

Gènere: Drama, romàntica 
Director: Yann Samuell
Protagonistes: Guillaume Canet (Julien), Marion Cotillard (Sophie), Thibault Verhaeghe 
(Julien petit), Joséphine Lebas-Joly (Sophie petita), Gérard Watkins (Pare de Julien), 
Emmanuelle Grönvold (Mare de Julien), Laëtizia Venezia Tarnowska (Christelle), Gilles 
Lellouche (Sergei), Julia Faure (Germana de Sophie).

 
Sinopsi: Els protagonistes d'aquesta pel·lícula tarden tota una vida a dir-te "t'estimo". Però la seva 
història d'amor es remunta a la infantesa, en la qual romanen Julien (Guillaume Canet) i Sophie (Marion 
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Cotillard) malgrat el pas dels anys. La seva història es remunta als anys de col·legi en què ambdós 
protagonistes es refugien amb un joc. Un joc que s'allargarà per a tota la vida i en el que s'atreveixen a 
tot, des del millor al pitjor: ridiculitzen tabús, se salten les prohibicions, s'enfronten a l'autoritat, riuen, 
però també es fan mal. El que comença com un desafiament innocent es converteix al motor de les seves 
vides; a poc a poc el joc es converteix en més intens, encara que Julien i Sophie allarguen el moment de 
vèncer-se a la passió. Retarden el moment en què la seva relació es convertirà en carnal, que s'acostarà a 
una veritable història d'amor. Al mateix temps que una versió molt romàntica de l'amor, també assistim a 
certa perversió i un joc destructor.

La memoria de los peces
(Goldfish Memory)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Elizabeth Gill
Protagonistes: Sean Campion (Tom), Flora Montgomery (Angie), Jean Butler (Renee), 
Peter Gaynor (David), Fiona Glascott (Isolde), Stuart Graham (Larry), Lise Hearns 
(Rosie), Demien McAdam (Gonzo), Keith McErlean (Red), Justine Mitchell (Kate), Aisling 
O'Neill (Helen), Fiona O'Shaughnessy (Clara).

 
Sinopsi: "La memoria de los peces" narra en clau d'humor la complexitat de les relacions i la necessitat, 
no obstant de viure amb amor. La història parteix del descobriment de Clara (Fiona O´Shaughnessy) del 
seu nuvi besant Isolde (Fiona Glascott). A partir de llavors sorgirà una cadena de romanços inesperats i 
relacions quelcom tortuoses quedant-se en el camí molts cors trencats. Mentre els protagonistes de "La 
memoria de los peces" descobreixen com és trobar una de difícil relació perfecta, s'adonen que no es pot 
viure per amor. Val la pena arriscar-se; en això estan tots d'acord, aquesta premissa és la que els uneix. 
La pel·lícula explora la naturalesa de les relacions heterosexuals, gais i bisexuals, i en to de comèdia ens 
dóna algunes pistes "sobre el que ens envolta, la qual cosa desitgem i ens fa por acceptar en les nostres 
vides".

Inconscientes

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Joaquín Oristrell
Protagonistes: Leonor Watling (Alma), Luis Tosar (Salvador), Alex Brendemühl (León), 
Mercedes Sampietro (Sra. Mingarro), Núria Prims (Olivia), Ana Rayo (Pastora), Juanjo 
Puigcorbé (Dr. Mira).

 
Sinopsi: Som a Barcelona, 1913, ciutat cosmopolita per excel·lència. Allà viu Alma (Leonor Watling), una 
de les dones més modernes del seu temps. Son pare és el doctor Mira (Juanjo Puigcorbé), considerat el 
neurocirurgià més prestigiós del país. A més ella és casada amb el també doctor León Pardo (Alex 
Brendemühl), conegut psiquiatre, i que, a més, aquest mateix estiu ha visitat Viena per posar-se al servei 
del llavors revolucionari Dr. Sigmund Freud i els seus escandalosíssimes i avançadíssimes teories sobre la 
histèria i la sexualitat. Però no tot és tranquil·litat i treball a la seva vida. I és que tota la història comença 
la tarda en què Alma arriba a casa, i es troba el seu marit amb els ulls enrogits, plens de llàgrimes. Aquest 
li diu que desitja desaparèixer de la seva vida i la de tots els seus. Així que, sense donar moltes més 
explicacions, fuig, i deixa sola Alma, que a més està a punt de donar a llum. I l'única persona a qui pot 
recórrer és el seu cunyat Salvador (Luis Tosar). Ell, un home molt més conservador que León, és també 
psiquiatre, i malgrat ser casat amb la germana d'Alma, sempre ha estat secretament enamorat d'ella. Així 
que, quan ella li demana que l'ajudi a trobar el seu marit desaparegut, no pugui negar-se, encara que sap 
que es ficarà en un gran embolic. Només tenen una pista: un manuscrit sobre la histèria i la sexualitat 
femenina que ha realitzat basat en quatre dones: una actriu amb mania persecutòria, una psicòtica que va 
intentar acabar amb la vida del seu marit, una dona amb greu crisi d'identitat sexual, i una desconeguda 
que ha descobert en el seu passat un terrible secret. Amb aquestes pistes, Alma i Salvador inicien una 
aventura al més pur estil Sherlock Holmes.

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/agost.html (3 de 17)14/06/2005 12:34:25

javascript:MM_openBrWindow('http://www.goldfishmemory.com/high_res.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.goldfishmemory.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.goldfishmemory.com/high_res.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.altafilms.com/detalle.php?idpelicula=635','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.altafilms.com/detalle.php?idpelicula=635
javascript:MM_openBrWindow('http://www.altafilms.com/detalle.php?idpelicula=635','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

El invasor
(O Invasor)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Beto Brant
Protagonistes: Marco Ricca (Ivan), Alexandre Borges (Gilberto / Giba), Paulo Miklos 
(Anísio), Mariana Ximenes (Marina), Malu Mader (Claudia / Fernanda), George Freire 
(Estevao).

 
Sinopsi: En "El invasor" es tracten temes com el poder, l'ambició, l'amistat i la traïció. Succeeix a Sao 
Paulo, on els seus habitants s'enfronten a la violència diàriament. Companys d'universitat en el temps de 
l'Escola d'Enginyeria, Estevao, Ivan i Gilberto també són socis en una empresa constructora des de fa 
quinze anys. Tot va bé fins que sorgeixen unes diferències sobre la manera de conduir els negocis de 
l'empresa que els enfronta. Estevao, el soci majoritari, tracta de trencar l'associació, i Ivan i Gilberto 
decideixen eliminar el seu amic, creient que, en fer-ho, seran capaços de dirigir la companyia per si 
mateixos. Per fer el treball contracten Anísio, un assassí professional. És el principi d'un inesperat malson: 
Anísio té plans d'escalar socialment i, de forma constant i ferma, envaeix les seves vides, confrontant-los, 
d'aquesta manera, amb el procés de violència desencadenat per ells mateixos.

Doraemon el gladiador
(Doraemon, Nobita’s robot kingdom)

Gènere: Animació
Director: Tsutomu Shibayama

Sinopsi: Doraemon el gladiador, ens trasllada a un món fantàstic ple de robots i artefactes en la seva 
aventura més emocionant. Poko, un nen-robot d'una altra dimensió, arriba per accident al nostre temps ja 
que una de les màquines de Doraemon s'espatlla quan Nobita l'està utilitzant per comprar en els grans 
magatzems del futur. Poko explica a Doraemon i Nobita que, en el seu món natal, el malèfic androide 
DesTer pretén fer-se amb el poder total. Des de l'ombra, el tirà controla els designis de la jove reina Jannu 
i el seu objectiu és eliminar tots els robots d'un planeta en què abans havien conviscut en harmonia els 
humans i els éssers mecànics. L'única manera d'aconseguir la pau és que Doraemon i tota la colla es posin 
en marxa i viatgin al món dels robots a la seva màquina de l'espai-temps. Hauran de convèncer la reina 
Jannu que els robots tenen sentiments nobles i que posseeixen els mateixos drets que els humans. Podran 
restablir l'ordre si derroten el diabòlic DesTer i, per a això, comptaran amb la inestimable ajut de Poko i del 
doctor Chapek, un veterà científic. Els esperen infinitat de perills, sorpreses, robots monstruosos i, 
sobretot, grans dosis d'acció i aventura en la pel·lícula més trepidant de Doraemon. Fins i tot haurà de 
demostrar les seves habilitats com a gladiador en un combat d'allò més emocionant i divertit.

Cámara Oscura

Gènere: Suspens, thriller 
Director: Pau Freixas 
Protagonistes: Silke (Sara), Unax Ugalde (Iván), Adrià Collado (Víctor), Andrés 
Gertrudix (Edgar), Diana Lázaro (Thais), Lluis Homar (Capitán), Juan Fernández 
(Salomón), Josep M. Domènech (Antón), Lluís Soler (Mauro), Héctor Claramunt (Lince).

 
Sinopsi: Un grup de cinc joves, amb personalitats i interessos molt distints, coincideixen a Senegal per tal 
de realitzar una expedició de submarinisme. D'una banda, Víctor i Thaïs, una parella de caràcter 
conservador que gaudeix d'unes plàcides vacances a la costa. Thaïs està embarassada de cinc mesos. 
D'altra banda, Iván i Edgar, amants del risc i l'aventura. Conscients que es tracta d'una rutinària expedició 
de submarinisme, desitgen allunyar-se de la destinació establida. I, finalment, una jove fotògrafa a la 
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recerca del reportatge que li obri definitivament les portes d'alguna revista de prestigi. Quan posa l'ull rera 
la càmera, els seus escrúpols desapareixen. Tot comença en un timba de submarinisme regentat per un 
africà i el seu fill Drui que, amb tan sols deu anys, és l'encarregat de conduir al grup en un vell bot fins a la 
zona de busseig. El clima i l'entorn prometen un meravellós trajecte. Després de la insistència d'Edgar i 
Iván, Drui atura el bot més enllà del previst. La costa queda fora de l'abast de la seva vista. Mentre part 
del grup està submergit, els que es queden al bot veuen un cos surant sobre una fusta. El pugen i 
descobreixen el cadàver d'un home negre, aparentment assassinat. De sobte, Víctor dispara una bengala i 
el motor esclata. El bot s'enfonsa i el grup queda aïllat, surant al mig de l'oceà. Decideixen esperar allà fins 
que a terra s'estranyin del retard i envïin alguna patrulla a recollir-los. Però Thaïs mostra símptomes 
d'hipotèrmia i temen per la vida del nadó. Llavors albiren un vaixell mercant. Està aturat. Naden amb totes 
les seves forces i aconsegueixen aconseguir-ho. A coberta hi ha un grup de mariners. Els estan demanant 
socors quan, de sobte, presencien un horrible assassinat. Ja no s'atreveixen a cridar. Pugen al vaixell 
clandestinament i s'amaguen, a l'espera d'arribar al següent port. Allà estaran fora de perill i podran 
denunciar tot allò que han vist.

La sombra de un secuestro
(The clearing)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Pieter Jan Brugge
Protagonistes: Robert Redford (Wayne Hayes), Willem Dafoe (Arnold 'Arn' Mack), Helen 
Mirren (Eileen Hayes), Matt Craven (Agent Fuller), Alessandro Nivola (Tim Hayes), Melissa 
Sagemiller (Jill Hayes).

 
Sinopsi: Wayne (Robert Redford) i Eileen (Helen Mirren) són un matrimoni la plàcid vida de la qual 
transcorre feliç desprès d'uns quants anys casats, encara que no tot és el que sembla. Viuen en una gran 
mansió i Wayne es guanya molt bé la vida amb els seus negocis. Tenen dos fills, Tim (Alessandro Nivola) i 
Jill (Melissa Sagemiller). Un bon dia com qualsevol altre, Wayne surt cap a la feina, no sense abans 
recordar-li a la seva dona que ha d'arribar aviat, ja que tenen convidats a sopar. Eileen surt a comprar, es 
relaxa a la piscina, i arriba la nit. Els invitats arriben, però Wayne es retarda, quelcom normal en ell tenint 
en compte que és un home molt ocupat. Però ja és matinada, i segueix sense aparèixer. Llavors Eileen 
truca a la policia, i comença la recerca. El que ella no sap és que Wayne ha estat segrestat per un 
enigmàtic personatge (Willem Dafoe) que sembla conèixer-lo molt bé. Un home que no té res a perdre i 
tot per guanyar, sobretot una gran quantitat de diners. Així que se l'emporta a un bosc aïllat, un lloc 
agrest on Wayne ha de lluitar per sobreviure. Per la seva banda, l'interrogatori a què Eileen és sotmesa es 
converteix en un infern: l'agent Muller (Matt Craven) la condueix a veure una vida oculta sepultada rera 
les aparences externes, secrets que surten a la llum, i sobretot les carències, especialment de tipus 
afectiu, existents entre el matrimoni.

¡Qué te calles!
(Tais-toi)

Gènere: Comèdia
Director: Francis Veber
Protagonistes: Gerard Depardieu (Quentin), Jean Reno (Ruby), André Dussollier 
(Psiquiatra), Leonor Varela (Katia), Richard Berry (Vernet), Ticky Holgado (Martineau), 
Aurélien Recoing (Rocco).

 
Sinopsi: Quentin, un ximple que torna boig tothom amb la seva xarrameca incessant, és detingut després 
d'un atracament i acaba compartint cel·la amb Ruby, un dur lladre que es nega a parlar amb ningú. Abans 
que el detinguéssin, Ruby va aconseguir amagar una enorme quantitat de diners robats que ell al seu torn 
va robar a Vogel, un perillós criminal que va matar Sandra, l'amant de Ruby. Malgrat que Ruby no vol 
saber res de Quentin, aquest intenta ser el seu amic. Ruby aconsegueix que el traslladin al pavelló 
psiquiàtric i Quentin el segueix. Allà organitza un maldestre però reeixida fugida per a ambdós, just quan 
Ruby estava a punt de fugir sol. La missió del solitari Ruby és matar Vogel i així venjar-se de la mort de 
Sandra. Sospita que Quentin treballa per a la policia i fa tot el que es pugui per desfer-se d'ell, fins i tot 
quan li salva del perdonavides de Vogel. Després d'una sèrie vodevilesca d'esdeveniments, Ruby i Quentin 
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acaben vestits amb vestit-pantaló de dona, seguint i sent perseguits pel perdonavides de Vogel a través de 
dispositius electrònics mentre tots es dirigeixen a la casa de Vogel. No obstant això, Rocco (l'home fort de 
Vogel), agafa una ruta que el condueix a un embós i truca la policia perquè protegeixin el seu cap de la 
fúria de Ruby. Quentin i Ruby esquiven la policia robant un dels seus cotxes però en el procés Ruby rep un 
tret. Ruby continua intentant desfer-se de Quentin però cada vegada que estan a punt de ser atrapats el 
mètode de Quentin - deixar inconscients tothom i emportar-se el cotxe, sigui de la policia o dels 
perdonavides - aconsegueix traure'ls del compromís. S'amaguen en un restaurant abandonat on Quentin 
intenta convèncer Ruby perquè no segueixi endavant amb el seu pla de matar Vogel i que obri un 
restaurant amb ell. Ruby no vol saber res i de sobte entra Katia, una immigrant il·legal. A Ruby li sorprèn 
el seu semblat amb Sandra i Quentin, convençut que Ruby li deixarà per la noia, decideix ajudar-lo de 
totes maneres amb un nou pla. Quan cregui que Ruby es dirigeix a la casa de Vogel, truca aquest perquè 
enviï els seus perdonavides al restaurant. No obstant això, Ruby torna de sobte i salva Quentin dels 
sequaços de Vogel. Mentrestant, la policia vigila Vogel per a quan apareguin Ruby i Quentin per matar-li 
(fingint haver estat atrapats per Rocco), arrestar-los. No obstant això, l'amistat entre Ruby i Quentin ja és 
quelcom indestructible.

They /Ellos
(They)

Gènere: Terror, thriller 
Director: Robert Harmon
Protagonistes: Laura Regan (Julia Lund), Marc Blucas (Paul Loomis), Ethan Embry (Sam 
Burnside), Dagmara Dominczyk (Terry Alba), Jon Abrahams (Billy), Wanda Cannon (Sra. 
Levin), Desiree Zurowski (Mary Parks), Alexander Gould (Billy Nen), Jessica Amlee (Nena).

 
Sinopsi: Al principi, Julia (Laura Regan) no es pren seriosament les divagacions de Billy (Jon Abrahams), 
el seu amic de tota la vida. El noic no deixa de parlar dels horribles malsons que tenien de nois, alhora que 
li insta que tingui atenció amb Ells. Julia no té ni idea de qui està parlant. Amb el temps, Billy es posa més 
nerviós i s'entesta que Julia ha de fixar-se en els senyals per si ELLS s'acosten. Però Julia és una noia 
intel·ligent i independent. No és de les que es preocupen pel que pot aparèixer de nit. La popular noia de 
24 anys ja en té prou de sortir amb el seu magnífic i atlètic nuvi Paul (Marc Blucas) i acabar els seus 
estudis de postgrau. Quan comença a tenir malsons i a veure estranyes formes a l'ombra, ho atribueix a 
un desafortunada tornada de les seves pors. No obstant això, dos amics universitaris de Billy, Sam (Ethan 
Embry) i Terry (Dagmara Dominczyk) comencen a creure que les suspicàcies de Billy estan fonamentades. 
Cap dels dos no aconsegueix allunyar la sensació que quelcom horrible succeirà. Acaben per preguntar-se 
si els terrors de Billy no tindran res a veure amb el que els passa. En adonar-se que ocorren coses molt 
rares, Julia decideix que és hora de trobar respostes. Molt aviat, quelcom malvat, fosc i misteriós ocupa un 
lloc en les seves vides. Senten sorolls, albiren criatures inhumanes i els seus malsons són cada vegada 
pitjors. De sobte, els monstres que aterrien Billy es converteixen en reals. Julia comença a preocupar-se i 
parla de les seves terribles visions. La gent que l'envolta pensa que està tan malament com el seu amic de 
la infantesa. Fins i tot Paul està convençut que els temors de la seva núvia són imaginaris. Però Julia no 
tarda a saber que alguna cosa és segura: si apaga la llum, Ells aniran per ella. No s'està tornant boja 
malgrat el que creuen tots, només vol sobreviure de totes totes. No es rendirà sense lluitar.

The One And Only
(The One And Only) 

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Simon Cellan Jones
Protagonistes: Justine Waddell (Stevie), Richard Roxburgh (Neil), Jonathan Cake 
(Sonny), Patsy Kensit (Stella), Michael Hodgson (Stan), Aisling O'Sullivan (Jenny).

Sinopsi: Quan Stevie (Justine Waddell) coneix Neil (Richard Roxburgh) el dia en què aquest ve a instal·lar-
li la seva nova cuina 'Tongue & Groovy', ja és massa tard per a l'amor a primera vista. Massa tard per a 
tots dos. Ella ja està embarassada del seu marit Sonny (Jonathan Cake), un futbolista italià. Massa tard 
per a Neil també, la seva dona Jenny (Aisling sullivan) acaba d'anar-se'n a Àfrica a recollir un nen que han 
adoptat. Però encara que sigui massa tard, l'amor a primera vista és quelcom que simplement ocorre. La 
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història de Neil i Stevie, fugint dels seus matrimonis equivocats i caient l'un en braços de l'altre és 
divertida, dolorosa, commovedora. És una comèdia de regeneració que té lloc a la vora del riu Tyne, on 
una ciutat sencera sembla estar preparant-se per al nou segle.És la història dels natius de Newcastle i dels 
seus visitants d'ultramar, i de com el petit Mgala (Angel Thomas) de tan sols cinc anys aprèn la seva 
primera paraula en anglès: 'Fotre'.

Spy Kids 3
(Spy Kids 3-D: Game Over)

Gènere: Comèdia, acció, aventures
Director: Robert Rodriguez
Protagonistes: Antonio Banderas (Gregorio Cortez), Carla Gugino (Ingrid Cortez), Alexa 
Vega (Carmen Cortez), Daryl Sabara (Juni Cortez), Sylvester Stallone (Toymaker), 
Ricardo Montalbán (Avi), Salma Hayek (Dora), Holland Taylor (Àvia), Danny Trejo 
(Machete), Bobby Edner (Francis The Brain), Ryan Pinkston (Arnold), Robert Vito (Rez), 
Courtney Jines (Demetra), Steve Buscemi (Romero), George Clooney (Devlin), Alan 

Cumming (Fegan Floop), Mike Judge (Donnagon Giggles), Matthew O'Leary (Gary Giggles), Emily Osment 
(Gerti Giggles), Bill Paxton (Dinky Winks).

 
Sinopsi: Carmen i Juni, els nens espies, hauran d'enfrontar-se a un pervers enemic, Toymaker (Sylvester 
Stallone), el malvat i ambiciós "Fabricant de joguines", que desitja controlar tots els joves del món. El 
Fabricant de Joguines, un dels enemics més antics, astuts i desequilibrats de l'organització d'espies OSS, 
surt del seu amagatall amb una única intenció: causar estralls entre els jugadors de videojocs. És un 
personatge multidimensional, ja que no sempre aconsegueix posar-se d'acord amb si mateix. La família 
Cortez al complet serà l'encarregada d'enfrontar-se al Fabricant de Joguines i al seu domini digital ple de 
sorpreses multidimensionals. Sens cap dubte, aquesta serà la missió més difícil i perillosa de les seves 
vides. Bé és cert que els Cortez estan més que familiaritzats amb els pitjors malvats del món i amb els 
aparells i els invents més innovadors. No obstant això, mai no s'havien submergit en el món dels videojocs 
i no tarden molt a descobrir que en ells pot ocórrer qualsevol cosa. Fins i tot el que creien impossible!.

Los Boys
(Les Boys)

Gènere: Comèdia
Director: Louis Saia
Protagonistes: Marc Messier (Bob), Rémy Girard (Stan), Patrick Huard (Ti-Guy), Serge 
Thériault (François), Michel Barrette (Roger).

Sinopsi: Tots els dilluns a la tarda, onze homes molt diferents entre si, es citen en una pista d'hoquei per 
a agafar-se fort les seves samarretes guarnides amb la insígnia de "Los Boys", el nom del seu equip de la 
"lligueta de la cotxera". Com diu Stan el seu entrenador favorit, aquests homes porten el disc de goma 
d'hoquei gravat al seu cor. Tant se val que siguin advocats policies, mecànics o desocupats: al vestuari, 
obliden la seva edat, el seu treball, els seus problemes. I a la pista els motiva una mateixa il·lusió: tornar 
als quinze anys i tractar de convertir-se en un altre Guy Lafleur. Després d'un partit poc brillant, ofegaran 
les seves penes al bar se Chez Stan, on el propietari els consola i procura elevar-los la moral. Allà 
discuteixen, intercanvien abraços i, fins i tot, confessen les seves febleses. Una cosa és certa res ni ningú 
no pot apartar-los de la seva cita setmanal amb el "joc més bell del món". Malgrat els conflictes de 
personalitat que generalment acaben en baralles, sempre es restableix l'esperit de grup. A més quan Stan 
els col·loca inesperadament en un bon embolic, els Boys aprenen el significat real de les paraules 
tolerància i solidaritat.
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El sueño de mi vida
(13 Going On 30)

Gènere: Comèdia
Director: Gary Winick
Protagonistes: Jennifer Garner (Jenna Rink), Mark Ruffalo (Matt), Kathy Baker (Beverly 
Rink).

 
Sinopsi: És l'any 1987. Jenna Rink és una noia de tretze anys amb aparença de nena a qui tots els seus 
companys de col·legi ignoren, les noies populars, el jove de qui s'ha enamorat però que desconeix el seu 
nom... L'únic que li fa cas és el seu veí i millor amic Matt Flamhaff. A la festa del seu tretze aniversari 
decideix convidar els seus companys de col·legi però resulta un desastre i, amagada en un armari, se sent 
novament ignorada i sola. Amb totes les seves forces demana un desig, créixer i tenir la vida que sempre 
havia somiat. "Atenció amb el que desitges": L'endemà Jenna surt de l'armari, és 2004 i té trenta anys. 
Ara és una brillant dona d'èxit (Jennifer Garner) que viu en un fabulós apartament a la Cinquena Avinguda. 
Es van acabar els dies de falta de popularitat. Però, què ha succeït". Ella sent que el dia anterior havia fet 
tretze anys. De sobte se'n recorda de Matt. El cerca i descobreix que és un jove molt atractiu (Mark 
Ruffalo), amb el que ha perdut el contacte i que ara està promès. Com podrà sortir Jenna d'aquest 
embolic?. Podrà recuperar al seu primer amor?.

El secreto del Talismán
(The touch)

Gènere: Acció, aventures, romàntica 
Director: Peter Pau
Protagonistes: Michelle Yeoh (Yin), Ben Chaplin (Eric), Richard Roxburgh (Karl), 
Brandon Chang (Tong), Dane Cook (Bob), Sihung Lung (El Monjo), Margaret Wang (Lily), 
Emmanuel Lanzi (Draco), Kenneth Tsang (Ping), Gabriel Hoi (Sam), Winston Chao (Pare 
de Yin).

 
Sinopsi: Ho diu la llegenda: "A la religió budista un Sharira és un talismà que suposadament conté 
l'essència pura d'un home sant. Hom diu que els Shariras tenen poders místics perquè els homes facin el 
bé... O, en mans equivocades, el mal". En una època de grans perills els monjos Dunhuang van amagar el 
Sharira perquè no caigués en mans equivocades. El lloc on està amagat el talismà és de difícil accés, però 
els monjos van recórrer a una família d'acròbates per si arribava el moment de recuperar-lo. Durant 
generacions aquesta família s'ha preparat per a quan arribés el moment. A l'actualitat, a la moderna cuitat 
de Qingdao, viuen Yin (Michelle Yeoh) i el seu germà Tong (Brandon Chang), els últims descendents de 
l'antic llinatge d'acròbates. Com no podia ser d'una altra manera, treballen en un circ recorrent mig món. 
Un dia, apareix Eric (Ben Chaplin), un home que va tenir una relació amb Yin en el passat. Porta un 
medalló, el cor de Dunhuang, la clau que obrirà els secrets i desvelarà els misteris del Sharira. Junts es 
llancen a un perillós viatge a la recerca del que els seus avantpassats van protegir.

El año de la garrapata

Gènere: Comèdia
Director: Jorge Coira
Protagonistes: Félix Gómez (Fran), Javier Veiga (Morgan), Verónica Sánchez (Ana), 
María Vázquez (Patricia), Víctor Clavijo (Lito), Camila Bossa (Rosa).

 
Sinopsi: "Cercar treball, cercar un pis, casar-me, abonar-me al plus, tenir fills, fer panxa, perdre el pèl i 
dinyar-la. Fotre! No dic que estigui malament, però jo tinc altres plans". Són paraules de Fran (Félix 
Gómez), un jove que acaba d'acabar la carrera i vol allargar el més possible la possibilitat de viure dels 
seus pares. Es veu abocat a entrar al mercat laboral, però es resisteix. Fran passa el màxim temps 
possible amb la seva núvia Ana (Verónica Sánchez), una noia tranquil·la que li dóna total llibertat. Ella és 
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al seu últim any de doctorat i, malgrat que no ho vol reconèixer, té una visió més tradicional de la vida. 
Fran té dos amics amb que li uneix les ganes de passar-s'ho bé, per un costat l'entremaliat Morgan (Javier 
Veiga), quelcom més gran que ell i un autèntic fester, i l'angelet Lito (Víctor Clavijo), que li aconsella que 
abans de malgastar temps i diners, cal tenir el futur resolt. Però a Fran semblen convèncer-lo més les 
teories i els consells de Morgan, que té un pla per continuar gaudint de la vida: convertir-se en una 
perfecta caparra, en un paràsit social.

Doble visión
(Shuang Tong)

Gènere: Misteri, thriller
Director: Chen Kuo-Fu
Protagonistes: Tony Leung Ka Fai (Detectiu de Taiwan Huang Huo-Tu), David Morse 
(Agent de l'FBI Kevin Richter), Rene Liu (Ching-Fang), Leon Dai (Detectiu de Taiwan Li 
Feng-po), Yang Kuei-Mei (La Coronel·la).

 
Sinopsi: Taipei, la sorollosa capital de Taiwan, és una ciutat en què la parafernàlia d'alta tecnologia de la 
vida moderna es completa amb creences que es remunten quatre mil anys en l'història xinesa. És un lloc 
on es considera els fantasmes tan reals com els gratacels i en la qual un oficial de policia amb problemes 
s'enfronta a un dimoni tan fosc que amenaça no només la seva vida sinó també la seva pròpia ànima. El 
gran detectiu Huang Huo-tu (Tony Leung Ca-fai) s'està enfonsant. Com a pagament a la seva aportació 
per desfer una trama de corrupció al cos, és traslladat a fer la pitjor feina de l'Oficina d'Afers Exteriors. Els 
seus companys li han donat l'esquena, i la seva dona, Ching-fang (Rene Liu) està en tràmits de divorci. 
Però, llavors, tres horribles assassinats sacsegen el departament. Les víctimes no estan relacionades, però 
el Coronel (Yang Kwei-Mei) troba un misteriós fang negre al seu cervell, junt amb l'evidència que tots han 
mort en un estat al·lucinogen. Clarament hi ha un assassí en sèrie en llibertat, però és el primer a l'història 
de Taiwan, i la policia no està preparada per dur el cas. Amb la gent a la vora del pànic, l'alt comandament 
demana ajuda a contracor al seu més estret aliat - els Estats Units. L'FBI envia el seu millor expert, Kevin 
Richter (David Morse). Ara que està implicat un estranger, Huang ha de fer quelcom de veritat, encara que 
es troba amb un problema. El seu antic company, Li Feng-bo (Leon Dai), li adverteix que si ajuda els 
americans a solucionar el cas, tornarà a avergonyir una altra vegada el departament, i Li no podrà ajudar-
lo. Però els instints de Huang com a detectiu són més fort que la seva habilitat com a policia, així que ell i 
Richter es posen a treballar, i fan ràpids progressos. Després, la sorpresa. Troben un patró en els 
assassinats en un fosc i antic diagrama taoista. És una fórmula per aconseguir la immortalitat, que implica 
enviar cinc malfactors a través de cinc terribles nivells d'infern. Això indica que fins i tot queden més 
víctimes per arribar. Per a Huang, immediatament sembla possible que una força sobrenatural està en joc, 
una idea que el pragmàtic Richter es nega a compartir. Estan cercant un astut assassí o a un esperit 
enfadat? Un rastre de proves cada vegada més sagnant els condueix en ambdues direccions. 

Cazadores de mentes
(Mindhunters)

Gènere: Thriller, acció 
Director: Renny Harlin
Protagonistes: Val Kilmer (Harris), LL Cool J (Gabe Jenkins), Christian Slater (J.D. 
Reston), Will Kemp (Rafe Perry), Jonny Lee Miller (Lucas Halpern), Clifton Collins Jr. 
(Vince Sherman), Patricia Velasquez (Nicole Willis), Eion Bailey (Bobby Whitman), Kathryn 
Morris (Sara Moore).

 
Sinopsi: Set joves i prometedors agents del FBI han de passar un examen final abans de ser seleccionats 
per entrar en l'equip d'analistes de perfils psicològics ... abans de convertir-se en "caçadors de ments". Al 
front de l'entrenament, Harris (Val Kilmer) no és un típic agent de l'FBI. I han de superar la seva prova 
final, que decidirà qui es queda i qui no, una prova que promet ser massa real. Ocult entre els membres 
del grup hi ha un assassí. Aquests joves agents en perill hauran d'aconseguir esbrinar qui entre ells és un 
despietat depredador... abans que, un a un, caiguin presa de l'enginyós pla del criminal. Després d'una 
angoixosa simulació en l'escena d'un homicidi, Sara (Kathryn Morris) i JD (Christian Slater) s'uneixen als 
seus companys agents a la classe on el seu tutor, Harris, els dóna a conèixer el seu següent i última missió 
abans de la selecció per al cos d'elit del FBI dels "caçadors de ments". La prova -un cap de setmana de 
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total reclusió en una illa deshabitada més enllà de la costa de Carolina, un camp d'entrenament en què 
l'equip haurà de posar a prova els seus dots de deducció en una contrarellotge el contrincant de la qual és 
un assassí en sèrie anomenat "El Marionetista". Són traslladats en helicòpter fins a l'illa, amb un nou 
acompanyant, del Departament d'Homicidis de Philadelphia (James Todd Smith, també conegut com L.L. 
Cool J) que s'uneix a les seves files. Allà l'equip descobreix que l'exercici no sols posa a prova les seves 
habilitats per determinar perfils psicològics, també posarà a prova el seu instint i voluntat de 
supervivència ... i no tots passaran el sedàs. Encara que ells no ho saben, un component de l'equip no és 
qui pretén ser. Ell (o ella) coneix els perfils de tots els seus companys i sap exactament com assassinar-los 
un a un. Per molt bons que siguin en predir el següent pas de l'assassí, aquest és encara millor preveient 
els seus. El rellotge és en marxa i la tensió els torna els uns contra els altres, i una elaborada trampa els 
espera darrera de cada cantanada. Ara, posant en pràctica tot el que han après i la seva intuïció, han de 
treballar en equip -ningú no és fora de sospita- per aconseguir entrar a la ment de l'assassí abans que el 
temps s'esgoti. La simulació s'ha convertit en una lluita a vida o mort per sobreviure massa real... i per 
descobrir qui és realment El Marionetista.

El rey Arturo
(King Arthur)

Gènere: Acció, aventures 
Director: Antoine Fuqua
Protagonistes: Clive Owen (Arturo), Keira Knightley (Ginebra), Stephen Dillane (Merlí), 
Ioan Gruffudd (Lancelot), Mads Mikkelsen (Tristan), Joel Edgerton (Gawain), Stellan 
Skarsgard (Cerdic), Ray Winstone (Bors), Hugh Dancy (Galahad), Ray Stevenson 
(Dagonet), Til Schweiger (Cynric).

 
Sinopsi: Durant molts anys s'ha cregut que el Rei Artur formava part de la llegenda, que no era més que 
un mite que va créixer amb el pas del temps. Però la veritat és que aquest personatge va existir, encara 
que va viure en una època anterior a la que ens hem acostumat a veure-ho. Lucius Artorius Castus (Clive 
Owen) és un general romà, un home dividit entre les seves ambicions personals i el seu sentit del deure. 
Però el gran desig del qual és tornar com més aviat millor a la seva Roma natal per tenir la pau i la 
tranquil·litat tan desitjada. Encara que abans d'abandonar la Gran Bretanya, ha de complir una missió junt 
amb els seus cavallers de la Taula Rodona: Lancelot (Ioan Gruffudd), Galahad (Hugh Dancy), Bors (Ray 
Winstone), Tristan (Mads Mikkelsen) i Gawain (Joel Edgerton). I aquesta no és una altra que determinar 
qui serà la persona designada per ocupar el tron de la Gran Bretanya quan ell parteixi cap a Roma. Perquè 
el país necessita un rei que sigui capaç de defensar-los contra les forces invasores saxones encapçalades 
pel desdespietat Cerdic (Stellan Skarsgård), i al mateix temps que sigui capaç de conduir el territori cap a 
una nova era. Però Artur no es veu destinat amb aquest fi. Per sort, a més dels seus cavallers, Artur 
comptarà amb l'ajut de Merlí (Stephen Dillane), un mestre de les arts militars de la guerrilla, un líder que 
ha entrenat els seus guerrers per a fondre's amb la naturalesa després dels seus breus i brutals atacs. I 
per acabar-ho de rematar, també s'unirà a ell la bella Ginebra (Keira Knightley), una valenta dona que 
ambiciona amb totes les seves forces alliberar el seu poble i que faria qualsevol cosa per aconseguir els 
seus objectius. Si vol canviar el curs de la història, Artur haurà de trobar la força en si mateix...Comença la 
llegenda.

Thunderbirds
(Thunderbirds)

Gènere: Fantàstica
Director: Jonathan Frakes 
Protagonistes: Bill Paxton (Jeff Tracy), Ben Kingsley (The Hood), Sophia Myles (Agent 
secreta Lady Penelope), Ron Cook (Xofer Parker), Dominic Colenso (Virgil), Lex Shrapnel 
(John), Ben Torgeson (Gordon), Philip Winchester (Scott), Brady Corbet (Alan), Anthony 
Edwards (Brains), Soren Fulton (Fermat), Vanessa Anne Hudgens (Tintin), Rose Keegan 
(Transom), Dhobi Oparei (Mullion), Ben Torgersen (Gordon Tracy).

 
Sinopsi: En una família d'herois, al jove Alan Tracy (Brady Corbet) mai no li han fet cas. Son pare, el 
milionari exastronauta Jeff Tracy (Bill Paxton), i els seus quatre germans gran estan sempre molt ocupats 
salvant el món; però el gran repte a què s'enfronta Alan és el de superar els seus exàmens a l'internat on 
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cursa els seus estudis. Pitjor encara, ni tan sols pot revelar als seus companys de classe que la seva 
família són en realitat uns intrèpids aventurers que treballen per a una organització ultrasecreta 
anomenada International Rescue. Alan somia de reunir-se algun dia amb la seva família en la seva tasca 
global de salvar la Humanitat dels desastres que l'aguaiten; anhela posar-se al volant d'un dels increïbles 
vehicles que els Tracy utilitzen per a les seves missions de rescat: els Thunderbirds. En una visita a Tracy 
Island, un oasi secret al Sud del Pacífic que serveix de quarter general d'International Rescue, Alan i els 
seus dos amics, l'estudiós Fermat (Soren Fulton) i l'aventurera Tintin (Vanessa Anne Hudgens), es queden 
sols quan Jeff Tracy i els seus fills grans marxen per complir una missió que en realitat es revela una 
trampa estesa pel seu arxienemic The Hood (Sir Ben Kingsley). El malvat es fa amb el control de Tracy 
Island i els Thunderbirds, i Alan i els seus amics han de maquinar un pla per tal de derrotar The Hood, 
rescatar la família i de pas salvar al món.

Open Water
(Open Water) 

Gènere: Drama, thriller
Director: Chris Kenti
Protagonistes: Blanchard Ryan (Susan), Daniel Travis (Daniel).

 
Sinopsi: Basada en fets reals, Open Water segueix una parella americana, Daniel i Susan (Daniel Travis i 
Blanchard Ryan) en unes vacances a una illa del Carib. Des que arriben a l'hotel, és fàcil veure que la seva 
relació està fent aigües a causa de la seva addicció al treball i al seu estressant forma de vida, per la qual 
cosa necessiten unes vacances més del que poden imaginar. Al matí següent, la parella descansada i més 
afectuosa que de costum es decideix per fi a explotar la seva faceta de submarinistes professionals unint-
se a un viatge lluny de terra per a solcar els rics fons submarins. Al bot coincideixen amb molts altres 
turistes i, a causa d'una sèrie de negligències de la distreta tripulació, la parella és abandonada 
accidentalment després d'una immersió d'uns quaranta minuts. El que segueix és la història del seu 
calvari: turmentada pel fred, sola i a milers de quilòmetres de terra ferma, la parella intenta sobreviure a 
la deriva en aigües infestades de taurons.

La promesa
(La promesa) 

Gènere: Thriller
Director: Héctor Carré
Protagonistes: Carmen Maura (Celia), Ana Fernández (Dorita), Juan Margallo (Roberto), 
Chete Lera (Gallego), Evaristo Calvo (Leandro), Santiago Barón (Danielito), Xulio Lago 
(Senén), Luisa Merelas (Felisa), Antonio Simón (Don Damián), Luis Iglesia (Doctor), 
Víctor Mosqueira (Cura).

 
Sinopsi: Un matrimoni desgastat pel pas dels anys, el desamor d'un marit insensible i agressiu, la manca 
de fills i una pràctica irracional i malaltissa de la religió són les columnes que sostenen la turmentada vida 
de Gregoria, malgrat l'intent de fugir d'ella a l'empara d'una Providència que sembla indiferent al seu 
dolor. No obstant això, la trobada amb un home a la vora de la mort li farà veure que encara pot 
aconseguir la felicitat. Les paraules del moribund, profètiques i esperançadores, li faran prendre una 
decisió que canviarà per sempre el seu destí. Lliure del llast que va suportar els últims 20 anys, Gregoria 
es llança a la trobada d'una nova identitat. Amb el nom de Celia emprendrà una vida diferent, lluny de la 
que fins ara ha estat casa seva, en el si d'una benestant família gallega amb un fill de set anys que es 
convertirà en el motor de la seva vida. La intensa relació que s'estableix entre ells despertarà en Celia un 
estrany instint que la incita a protegir el nen de qualsevol persona i circumstància que consideri 
amenaçant, fins i tot a costa de la seva pròpia vida. El que Celia no sap és que el veritable perill no es 
troba en els que conviuen amb el nen, sinó en ella mateixa, turmentada pels seus particulars fantasmes.
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Guerreros del Cielo y La Tierra
(Warriors of Heaven & Earth)

Gènere: Drama, acció, aventures 
Director: He Ping
Protagonistes: Jiang Wen (Teniente Li), Nakai Kiichi (Lai Xi), Zhao Wei (Wen Zhu), 
Wang Xueqi (Maestro An), Zhou Yun (Juewei el Monjo).

 
Sinopsi: Segle VII abans de Crist. Al llarg de la Ruta de la Seda que travessa espectaculars cadenes 
muntanyoses i ardents deserts des d'Àsia Central fins a la Xina, una caravana de camells lluita contra 
aclaparadora calor del desert del Gobi. La caravana porta una càrrega preciosa, una petita relíquia budista, 
amb poders místics, que ha de ser lliurada a l'emperador de la Xina. Però l'autèntic drama és entre els dos 
homes - un, soldat convertit en mercenari, l'altre espadatxí de la cort de l'emperador - que dirigeixen la 
caravana a través del desert. Han promès lluitar fins a la mort una vegada que la caravana arribi al seu 
destí. Però abans hauran de lluitar contra els bandits turcs i els soldats que volen desesperadament tot allò 
que porta la caravana. En la tradició dels Set Samurais d'Akira Kurosawa, Warriors of Heaven & Earth 
teixeix una història de batalla, companyonia i honor. Ambientada en el feroç desert del Gobi, la història 
segueix dos protagonistes, el tinent Li (Jiang Wen) i l'emissari japonès Lai Xi (Nakai Kiichi) - ambdós 
guerrers de primera i mestres amb l'espasa. Després de dècades al servei de l'emperador xinès, Lai Xi 
desitja tornar al Japó, però en compte d'això, és enviat a l'oest a la recerca de criminals. El seu únic 
passaport de tornada al Japó és capturar i executar el tinent Li, un soldat renegat cercat per liderar un 
violent motí que va provocar en negar-se a complir l'ordre d'assassinar dones i nens presoners. Li i Lai Xi 
es barallen, però finalment estan d'acord a posposar la seva lluita personal fins que la caravana que porta 
a Minzhu i a un monjo budista estigui fora de perill. El monjo, no obstant això, porta una pagoda sagrada i 
poderosa que atrau l'atenció del despietat senyor de la regió, el mestre An (Wang Xueqi). Lai Xi i el tinent 
L'acompanyen a l'excompanyia de soldats, que han abandonat les seves pacífiques vides per tornar al seu 
costat, i han d'afrontar la crueltat del desert, els bandits bàrbars de la regió i la brutalitat dels homes del 
senyor abans de poder enfrontar-se entre ells.

Fuera del cuerpo
(Fuera del cuerpo) 

Gènere: Drama, comèdia, fantàstica
Director: Vicente Peñarrocha
Protagonistes: Gustavo Salmerón (Bruno / Alex), Goya Toledo (Bárbara / Julia), Jose 
Coronado (Marcos / Adolfo), Elia Galera (Esther), Rocío Muñoz (Rosa / Carmen), Juan 
Sanz (David / Juanma), Guillermo Ortega (Juan), Lula Legorburu (Mamen), Sonia Jávaga 
(Natalia), María Valverde (Cuca).

Sinopsi: Bruno (Gustavo Salmerón) és un jove guàrdia civil al qual li succeiran uns estranys 
esdeveniments. En plena crisi personal, descobreix un passadís insòlit que el condueix a una altra realitat. 
D'aquesta manera se n'adona que pot canviar la seva vida com si es tractés d'un guió. Bruno es troba en 
un dels pitjors moments de la seva vida: viu una crisi amb la seva dona, el seu treball com a guàrdia de 
tràfic tampoc no li va molt bé i se'n va a viure a un motel. Allà es troba amb la seva antiga núvia i, encara 
que semblen reviure certs sentiments, ell no deixa de pensar en Bárbara (Goya Toledo), la seva esposa. 
Un dia descobreix que tot el seu voltant ha canviat, Bruno ara és Álex, viu dins d'una pel·lícula i pot 
solucionar els seus problemes.

Envidia
(Envy)

Gènere: Comèdia
Director: Barry Levinson
Protagonistes: Ben Stiller (Tim Dingman), Jack Black (Nick Vandermark), Rachel Weisz 
(Debbie Dingman), Amy Poehler (Natalie Vandermark), Christopher Walken (J-Man).

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/agost.html (12 de 17)14/06/2005 12:34:25

javascript:MM_openBrWindow('http://www.imdb.com/title/tt0374330/trailers','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.imdb.com/title/tt0374330/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.imdb.com/title/tt0374330/trailers','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.fueradelcuerpo.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/dreamworks/envy.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

 
Sinopsi: Tim Dingman (Ben Stiller) i Nick Vanderpark (Jack Black) són dos amics que, a més de ser veïns, 
són companys de treball. Es porten magníficament, i les seves respectives vides acostumen a anar 
parelles. Però un bon dia aquesta harmonia canvia sobtadament quan un dels invents de Nick té un èxit 
inesperat. Es tracta del Vapoorizer, un esprai que, aplicat sobre les caques de gos, les evapora 
instantàniament. En el seu moment Tim va tenir l'oportunitat d'aprofitar la idea de Nick, però va decidir 
rebutjar-la. I ara veu com la fortuna de Nick creix, al mateix temps que l'enveja que el corroeix. I per 
acabar-ho d'espatllar, el foc de la gelosia és avivat per un tipus molt mandrós i prou excèntric de nom j-
Man (Christopher Walken), que intenta ajudar Tim. Però la veritat és que l'única cosa que provoca és que 
la vida de Tim sigui encara molt més complicada. I el que és pitjor encara, que pugui endur-se Nick amb 
ell.

El precio de la leche
(The price of milk)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Harry Sinclair
Protagonistes: Danielle Cormack (Lucinda), Karl Urban (Rob), Willa O'Neill (Drosophila), 
Michael Lawrence (Bernie), Rangi Motu (Auntie).

Sinopsi: En una granja de vaques lleteres, al mig d'un meravellosa i verda vall, vivien dos amants, 
Lucinda (Danielle Cormack) i Rob (Karl Urban) i les seves cent disset vaques portaven una existència 
encisada en una terra màgica. Ell és la llet, ella la mel. Però a Lucinda li preocupa que la seva felicitat no 
duri. Posa a prova el seu amor amb un joc de sabotatge que amenaça de destruir-ho tot. Es banya en un 
carregament de 1500 dòlars de llet per consell d'una amiga. Més tard, atropella sense voler una vella 
maori que miraculosament sobreviu. Els seus néts roben les vaques de la parella. Decebuda per la seva 
amiga i còmplice Drosophila (Willa O´Neill) i observada per una misteriosa vella (Rangi Motu)... Lucinda ha 
de descobrir "El preu de la llet" abans que sigui massa tard i perdi a Rob per sempre.

Catwoman
(Catwoman) 

Gènere: Acció, fantàstica 
Director: Pitof 
Protagonistes: Halle Berry (Catwoman / Patience Philips), Sharon Stone (Laurel 
Hedare), Benjamin Bratt (Detective Tom Lone), Lambert Wilson (George Hedare), Frances 
Conroy (Ophelia Powers), Alex Borstein (Sally), Michael Massee (Armando), Byron Mann 
(Wesley).

  
Sinopsi: Patience Philips (Halle Berry) és una dona que no sap defensar-se sola - i el món, a canvi, està 
més que disposat a passar per damunt d'ella. Submisa i sempre disposada a agradar la gent, desaprofita 
el seu gran talent artístic en un malaguanyat treball com a dissenyadora gràfica per a la gegantina 
companyia de cosmètics Hedare Beauty, un conglomerat de salut i bellesa a qualsevol preu dirigit pel 
despòtic George Hedare (Lambert Wilson) i la seva esposa, la gèlida supermodel Laurel (Sharon Stone). En 
un fatídic gir dels esdeveniments, la tranquil·la vida de Patience es veu alterada per sempre quan sent per 
casualitat una conversa que revela que el nou producte antienvelliment d'Hedare, massa bo per a ser cert, 
és... massa bo per a ser cert. Atrapada al lloc equivocat en el pitjor moment possible, Patience és 
assassinada per mantenir fora de perill el secret d'Hedare. Però no s'ha perdut tot. Ressuscitada per unes 
forces misterioses, es desperta... i no torna sola. Dotada de sobte de força, agilitat i uns sentits molt 
aguts, ja no és només Patience - és també Catwoman, una seductora criatura que manté delicadament 
l'equilibri sobre la prima línia que separa el bé del mal. Les seves aventures comencen quan es posa a 
l'aguait per arreglar alguns comptes i divertir-se una mica, quelcom que fa molt de temps que no feia. 
Però les gestes de Catwoman aviat compliquen la naixent relació de Patience amb Tom Lone (Benjamin 
Bratt), un atractiu policia dedicat a salvar als bons dels dolents - i la convicció que no hi ha una zona grisa 
entre ambdós. El detectiu s'està enamorant de Patience, però no pot evitar la seva fascinació per la feline 
fatale que sembla responsable d'una sèrie de crims que s'estan cometent a tota la ciutat. Quan el seu 
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costat salvatge s'allibera, la línia entre Patience i la seva indòmita alter ego comença a desdibuixar-se - i 
cap de les dues no té intenció de tornar a seguir les regles dels altres.

Las mujeres perfectas
(The Stepford wives) 

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Frank Oz 
Protagonistes: Nicole Kidman (Joanna Eberhart), Bette Midler (Bobbi Markowitz), 
Matthew Broderick (Walter Kresby), Christopher Walken (Mike Wellington), Faith Hill 
(Sarah Sunderson), Glenn Close (Claire Wellington), Roger Bart (Roger Bannister), Jon 
Lovitz (Dave Markowitz), David Marshall Grant (Jerry Harmon), Lorri Bagley (Charmaine 
Van Sant).

 
Sinopsi: Joanna Eberhart (Nicole Kidman) creu que ha arribat al lloc més alt. És la presidenta més jove de 
la història de la cadena EBS i té un marit entregat i dos fills preciosos. En aparença la vida de Joanna és 
perfecta fins que arriba un dia catastròfic en què tot el seu món s'enfonsa. La fan fora de la feina, el seu 
matrimoni trontolla, oblida on és el col·legi dels seus fills i es queda convertida en candidata perfecta per a 
una teràpia d'electro-xoc. Però la crisi nerviosa serveix perquè Joanna i el seu marit Walter (Matthew 
Broderick) es replantegin la vida: reuneixen la família i es muden per començar una nova vida a l'idíl·lic 
paradís suburbà d'Stepford, Connecticut. Però quelcom estrany passa a la vila d'Stepford, quelcom que 
aixeca malfiances en Joanna i també en Bobbie Markowitz (Bette Midler), que acaba d'instal·lar-se a la 
zona amb el seu colèric i perdulari marit Dave (Jon Lovitz). I també està preocupat Roger Bannister (Roger 
Bart), un arquitecte que s'ha mudat a Stepford amb l'esperança de salvar la seva inestable relació amb el 
seu conservador company Jerry (David Marshall Grant). El problema són les esposes. Totes són com Claire 
Wellington (Glenn Close), belles, felices i sorprenentment actives i creatives: fan pastissos, pinten la casa, 
tallen la gespa, juguen amb els nens i encara tenen temps de rebre els seus marits amb llenceria sexi 
quan tornen de la feina. Joanna està cada vegada més preocupada amb les seves atractives però submises 
veïnes. En canvi el seu marit Walter està encantat. En particular li impressiona l'Associació d'Homes 
d'Stepford, la seu de la qual és una imponent mansió que s'aixeca al centre de la ciutat. Walter diu, 
"Aquesta ciutat, aquestes cases aquest lloc és com un somni. Així és com hauria de ser la vida". Fins que 
Joanna Eberhart ve a aigualir la festa.

Zafarrancho en el rancho
(Home on the Range)

Gènere: Comèdia, animació 
Director: Will Finn, John Sanford 

 
Sinopsi: La vida és perfecta per als despreocupats animals que viuen a l'idíl·lic ranxo "Cachito de Cielo", la 
propietària del qual és una encantadora senyora anomenada Pearl. Rares vegades s'escolta una paraula 
més alta que una altra, llevat que vingui de Jeb, una vella cabra rondinaire que creu que totes les llaunes 
són seves. En el seu paper extraoficial de cap del corral hi ha la Sra. Caloway, una repelosa vaca britànica 
amb aires de superioritat i un peculiar barret de palla. Grace, la vaca més jove, és innocent, una mica 
ingènua i sent predilecció per la filosofia New Age. La resta dels habitants del ranxo són un variat grup de 
porcs, pollastres i ànecs. Aquesta idíl·lica vida es veu alterada per dues raons. Una vaca descarada 
anomenada Maggie (tres vegades guanyadora del Premi Golden Udder i del Happy Heifer) arriba al ranxo 
just quan embarguen el terreny de la seva propietària i se n'adona que necessitarà una nova llar. Poc 
després, apareix el Xèrif Brown a lloms del seu genial corser Buck, per a dir-li a Pearl que "Cachito de 
Cielo" serà subhastada d'aquí a tres dies si no aconsegueix pagar els 750 dòlars que deu. Maggie proposa 
als animals que intentin guanyar els diners del premi Blue Ribbon de la fira del comtat i suggereix a les 
tres vaques que es passegin pel poble per tractar de convèncer Buck que les ajudi a aconseguir més 
temps. La Sra. Caloway considera Maggie una forastera i al principi es mostra poc inclinada a abandonar 
Pearl, però finalment decideix participar en el pla. Al poblat, Maggie, la Sra. Caloway i Grace s'assabenten 
que s'ofereix una recompensa de 750 dòlars per qui atrapi el lladre de bestiar Alameda Slim. Decideixen 
sortir a la caça i captura del malvat criminal i utilitzar els diners de la recompensa per salvar el ranxo. 
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Buck es nega a ajudar les noies i posa tot el seu interès a ajudar el seu heroi, un misteriós caça 
recompenses anomenat Rico. Quan Rico tria Buck perquè sigui el seu cavall, l'ambiciós equí està desitjós 
de llançar-se a galop cap a l'aventura. Mentrestant, les tres vaques intenten trobar Slim enganxant-se a 
un carro que porta el ramat a altres pastures. El seu pla dóna resultat, però l'astut lladre de bestiar els 
hipnotitza a tots amb el seu genuí cant tirolès abans que Maggie i els altres puguin aturar-li els peus. 
Afortunadament, Grace no té oïda musical, així que el cant no li afecta i se les enginya per salvar les seves 
dues companyes mentre Slim fuig amb la resta de la bandada. Rico no arriba a temps per atrapar l'esvarós 
malvat i decideix substituir Buck per un altre cavall millor. Les tres vaques estan exhaustes i es troben al 
mig d'una situació tan turbulenta, que es pregunten si alguna vegada "tornaran a veure la llum del sol". La 
seva sort canvia quan arriba Lucky Jack, un conill amb una pota de pal que resulta tenir moltes aptituds. 
Quan explica que ha perdut la casa de Echo Mine a les mans d'un lladre de bestiar que canta a l'estil 
tirolès, les noies tornen a posar-se en camí amb energies renovades. A la mina, Slim explica el seu pla 
mestre els seus nebots, els Willie, i es prepara per vendre el ramat robat a un comerciant furtiu de bestiar 
anomenat Wesley. Maggie, Grace i la Sra. Caloway arriben just a temps per escoltar-ho i posen en marxa 
un arriscat pla per enxampar Slim. Tot sembla estar sortint bé fins que Rico apareix donant-los més d'una 
sorpresa. Slim fuig i es dirigeix a la subhasta de "Cachito de Cielo". És l'última parcel·la de terreny que 
necessita per completar el seu regne i per venjar-se dels colons que no van saber apreciar el seu talent 
musical. Finalment, Buck se n'adona de la veritable personalitat de Rico i s'uneix a les noies en el seu últim 
intent per salvar el ranxo. Amb tot en contra i sense a penes temps, els espera la confrontació definitiva 
amb Alameda Slim.

Sin aliento
(Highwaymen)

Gènere: Terror, thriller 
Director: Robert Harmon 
Protagonistes: James Caviezel (Rennie Cray), Rhona Mitra (Molly Poole), Colm Feore 
(James Fargo), Frankie Faisan (Will Macklin), Andrea Roth (Alex), Gordon Currie (Ray 
Boone).

 
Sinopsi: La meta que s'ha proposat Rennie Cray (Jim Caviezel) és venjar l'assassinat de la seva dona, 
Olivia. Porta cinc anys recorrent el país, amb el seu cotxe Plymouth Barracuda de 1968, seguint els passos 
de l'home que va atropellar la seva esposa. James Fargo (Colm Feore) és un assassí fascinant i esgarrifós 
el cos del qual destrossat s'ha quedat reduït a una barreja de carn humana, pròtesi, corretges i arnesos. 
Ha transformat el seu Cadillac Eldorado de 1972 en una extensió del seu propi cos, en una màquina 
assassina que utilitza per fustigar i torturar els innocents conductors de les carreteres americanes. Rennie, 
al seu torn, és perseguit per Macklin (Frankie Faison), un investigador de delictes de tràfic conscient que 
Fargo, en acostar-se cada vegada més a la seva presa, va perdent la capacitat de distingir entre el bé i el 
mal. Molly Poole (Rhona Mitra) porta tant de patiment en el seu equipatge personal que podria omplir el 
maleter del Barracuda de Rennie. Un curt viatge a casa després d'un assaig del cor es converteix en una 
experiència traumàtica que el col·locarà en el punt de mira de Fargo. Marcada per la foto que aquest li fa, 
Molly descobreix que és l'única supervivent d'un gegantí xoc en cadena que Fargo provoca en un túnel. Per 
a Rennie, Molly s'ha convertit en l'esquer amb el qual enxamparà Fargo.

La vecina de al lado
(The girl next door)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Luke Greenfield 
Protagonistes: Emile Hirsch (Matthew Kidman), Elisha Cuthbert (Danielle), Timothy 
Olyphant (Kelly), James Remar (Hugo Posh), Chris Marquette (Eli), Paul Dano (Klitz).

 
Sinopsi: Als seus divuit anys d'edat, Matthew Kidman (Emile Hirsch) és un noi exemplar, aquell que 
qualsevol pare i mare voldria com a fill. És legal en tots els sentits, molt treballador i a més és molt 
estudiós, essent la llumenera de l'institut. Però això ha evitat que hagi gaudit de la vida com qualsevol noi 
de la seva edat. Però un bon dia la seva vida canvia quan coneix la seva nova veïna, Danielle (Elisha 
Cuthbert), una joveneta atractiva i aparentment innocent de qui s'enamora quasi a primera vista.Arriba el 
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dia en què descobreix que la més que perfecta veineta del costat no és qui Matthew pensa que és. I és que 
Danielle ha estat actriu pornogràfica. Llavors és quan la seva plàcida vida s'ensorra, i tots els prejudicis 
comencen a sortir. Però encara té els seus amics, Eli (Chris Marquette), un aspirant a realitzador 
cinematogràfic, i Klitz (Paul Dano), un noi que és fins i tot més estirat que Matthew, per donar-li un cop de 
una mà i consells. En la trama també participen Kelly (Timothy Olyphant), l'antic productor de Danielle, 
que no desisteix en el seu interès sempre que la seva actriu favorita segueixi en el món del pornografia; o 
el productor de cinema per a adults Hugo Posth (James Remar), un veritable triomfador que tindrà un 
paper destacat a la vida de Matthew. Però no hi ha dubte que serà Danielle la que tregui Matthew de la 
closca en què vivia fins llavors. I és que per tenir al teu costat la persona de qui estàs enamorat, a la vida 
cal jugar-se-la. Sense risc, no hi ha triomf.

La gran seducción
(Le gránde seduction)

Gènere: Comèdia
Director: Jean-François Pouliot
Protagonistes: Raymond Bouchard (Germain Lesage), David Boutin (Christopher Lewis), 
Benoît Brière (Henri Giroux), Bruno Blanchet (Steve Laurin), Pierre Collin (Yvon Brunet), 
Lucie Laurier (Eve Beauchemin), Rita Lafontaine (Helene Lesage).

 
Sinopsi: Els habitants del poblet costaner de Sainte-Marie-La-Mauderne, abans orgullosos pescadors, es 
veuen obligats a viure de subsidis governamentals. Passa el temps, continuen cobrant els xecs, però 
l'orgull desapareix, deixant lloc a la melangia, la somnolència i la desesperació. Per acabar-ho de rematar, 
l'alcalde es muda a la ciutat i Germain es queda a càrrec del poblet. Una empresa està disposada a 
instal·lar una petita fàbrica al terme municipal, però una de les condicions és que el poble tingui metge. Els 
habitants del poble, als quals els successius governs han enganyat regularment, no ho veuen possible, 
però neix una petita esperança quan s'assabenten que un jove metge haurà de passar un mes a Sainte-
Marie-La-Mauderne. Germain, conscient que és l'única possibilitat, decideix convertir el poblet al lloc ideal 
per al metge. Així comença la gran seducció. Sense que el jove mèdic ho sàpia, Germain aconsegueix fer-
se amb molta informació personal per poder satisfer el més petit detall de l'hoste. El poble sencer es 
converteix en un poble fet a mida. Des de la roba que porten les dones, passant pel menjar, fins a les 
malalties dels pacients, tot està dissenyat per complaure el metge. Malgrat ser una mica bèsties i 
maldestres, fins i tot els més desenganyats s'uneixen a la causa comuna. Igual que abans quan sortien de 
pesca, el poble sencer treballa en harmonia i amb ganes per seduir el metge i convèncer-lo que Sainte-
Marie-La-Mauderne és el lloc més bonic del món per establir-s'hi. Intentant seguir les instruccions de 
Germain, el poble intenta seguir la prima línia que separa la seducció de la mentida. Ja molt a prop de 
l'objectiu, conscients que fa temps que han creuat la línia i que estan al costat de la mentida i de la 
invenció, Germain i els altres hauran de triar entre la fàbrica i la seva integritat cap al metge.

Green Dragon
(Green Dragon)

Gènere: Drama
Director: Timothy Linh Bui
Protagonistes: Patrick Swayze (Sergent Jim Lance), Forest Whitaker (Addie), Don Duong 
(Tai), Hiep Thi Le (Thuy Hoa), Trung Hieu Nguyen (Minh Pham).

 
Sinopsi: Un nen es desperta al mig d'un mar de cossos estesos al llarg d'un ampli i vast sòl, l'un al costat 
de l'altre, vius però inerts. Vigilant on posa els peus, passa sobre ells, un a un, incapaç d'entendre el 
moment, confús quant a l'hora i el lloc. La llum del sol que penetra per una porta oberta l'atrau cap allà; la 
intensitat el cega i veu quelcom que li resulta al mateix temps familiar i estrany: la bandera nord-
americana. El 1975, es van establir camps de refugiats al llarg dels deserts dels EUA per allotjar un èxode 
de més de 100.000 vietnamites que van emigrar abans i immediatament després de la caiguda de Saigon. 
Es tractava de la primera onada, i venia a significar el principi d'una nova generació d'americans. Aquest 
nen, Minhh Pham (Trung Nguyen), obre els nostres ulls a una nova adversitat, en la qual, com la bandera, 
els EUA resulten al mateix temps familiars i estranys. A través de la recerca diària de la mare per part del 
petit, al Campament Base de Marines a Pendleton, Califòrnia, se'ns introdueix en un calidoscopi de 
personatges, i a través dels seus ulls som testimonis de l'esperit imaginatiu, l'ambició, l'esperança i el 
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renaixement, així com de la tragèdia de famílies trencades, falses expectatives i pèrdua d'identitat. Al llarg 
del camí, Minh es troba amb Addie (Forest Whitaker), un americà que treballa com a cuiner voluntari al 
camp. Aquest entaula amistat amb Minh immediatament en compartir ambdós un mateix interès pel dibuix 
i els còmics de Mighty Mouse. Sense que verbalment puguin entendre's, mantenen aquest insòlit llaç per 
mitjà del dibuix, la música, i pel fet que ambdós han perdut la mare. Pinten junts un mural, establint un 
pont entre cultures i història, en el qual es mostra una altra Amèrica que no és als catàlegs de Sears-
Roebuck ni és la dels grans centres comercials; i així es forja un gran esperit fet d'innocència, més enllà de 
la vida i la mort. Jim Lance (Patrick Swayze), un sergent de l'Estat Major, sol·licita a Tai Tran (El senyor 
Duong), oncle de Minh i antic traductor de l'exèrcit dels EUA, perquè exerceixi com a un dels caps del 
camp. La guerra ha finalitzat, no obstant això, tots sostenen una lluita interna per trobar la pau. El germà 
de Lance ha mort a la guerra, deixant escrita una carta en què descriu l'única dona que ha estimat, una 
infermera vietnamita que va fer-se càrrec d'ell quan va ser ferit. El viatge de Lance per poder comprendre, 
per mitjà de la carta i de la dona, l'ajuda a sufocar un complex de culpa ocult que l'ha turmentat durant 
anys. Tai també lluita amb si mateix per un complex de culpa; amb l'ajuda de Lance troba la força per 
mirar cap endavant sense oblidar el passat.

Torapia

Gènere: Comèdia
Director: Karra Elejalde 
Protagonistes: Karra Elejalde (Basilio), Juan Diego (Rufino), Gloria Muñoz (Paca), Silvia 
Bel (Amanda), Eduardo Antuña (Edelmiro), Pepín Tré (Beto), Paco Obregón (Antonio), 
Xavier Capdet (Mono), Carlos Zabala (Cosme), Javier Gurruchaga (Dr. Hipolito), Pepo 
Oliva (Tomás), Jorge Sanz (Policia 2º).

 
Sinopsi: La peripècia principal duu a Basilio, un carterista fracassat, a fer-se passar per boig i entrar en un 
manicomi amb el pervers afany de recuperar un valuós collaret de diamants que casualment havia passat 
per les seves mans. Però com diu el metge Goffman: "La persona entenimentada internada, de sobte, en 
un d'aquests manicomis embogirà en poc temps i, si presentés símptomes d'alguna malaltia mental 
incipient, l'agreujarà i la cronificarà". En la seva evolució psicopatològica, Basilio aconsegueix fins i tot 
enamorar-se, la qual cosa li portarà no només a la recerca obstinada de les seves precioses joies sinó a 
trobar un altre tipus de coses, precioses també. Queda demostrat així que els diners no ho són tot, 
existeixen també els dements. Col·locat entre dues banyes, Basilio, igual que la resta de personatges, 
estirarà la trama en el seu propi benefici aconseguint altes cotes de vodevil-demencial. 
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