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Cartellera d'agost de 2005

La Huella
(Dark Water)

Gènere: Thriller psicològic
Director: Walter Salles
Protagonistes: Jennifer Connelly (Dahlia), Ariel Gade (Cecilia), Dougray Scott (Kyle), 
Pete Postlethwaite (Veeck), Tim Roth (Platzer), John C. Reilly (Sr. Murray), Perla Haney-
Jardine (Natasha), Camryn Manheim (Sra. Finkle).

 
Sinopsi: Dahlia Williams (Jennifer Connelly) comença una nova vida. Acaba de separar-se, té un nou 
treball i un nou apartament i està decidida a girar full en el seu matrimoni i dedicar-se en cos i ànima a la 
seva filla Ceci de cinc anys. Però quan la seva estressant separació es converteix en una batalla per la 
custòdia de la nena, el seu ja fràgil estat psicològic comença a ensorrar-se. El seu nou apartament -
desmanegat, abarrotat i destruït- sembla tenir vida pròpia. Sorolls misteriosos surten de l'apartament buit 
del pis de dalt i hi ha una fuita d'aigua fosca permanent al sostre del dormitori. Es deixa portar per la 
imaginació i és incapaç de distingir entre fantasia i realitat. No té forces per descobrir qui està darrere 
d'uns diabòlics jocs mentals.

El sonido del trueno
(A sound of thunder) 

Gènere: Ciencia ficció, acció
Director: Peter Hyams
Protagonistes: Edward Burns (Travis Ryer), Ben Kingsley (Charles Hatton), Catherine 
McCormack (Sonia Rand), Jemima Rooper (Jenny Krase), Wilfried Hochholdinger (Dr. 
Lucas), August Zirner (Clay Derris), Corey Johnson (Christian Middleton).

 
Sinopsi: La història de "El sonido del trueno" arrenca l'any 2055, al centre d'un Chicago modernitzat però 
encara reconeixible. Els avenços tecnològics permeten ara viatjar en el temps i, per als multimilionaris, 
contractar safaris a la Prehistòria per caçar dinosaures. Només hi ha tres regles fonamentals que no convé 
saltar-se: no deixar-se res oblidat en el passat; no portar-se res d'allà; i sobretot, no canviar res del 
passat. L'alteració més insignificant podria incidir en el curs de l'evolució fins a extrems inimaginables. 
Time Safari Inc. és l'empresa de moda a Chicago... fins que ocorre el desastre... Algú trenca les regles. I 
l'evolució abandona el seu curs natural. Els canvis es produeixen en onades. Al principi són petits, afectant 
a l'atmosfera, el clima i a les formes de vida inferior; després ascendeixen ràpidament: els canvis evolutius 
afecten tots els éssers vius, seguint la cadena alimentària pas a pas. En 24 hores la ciutat experimenta 
transformacions sorprenents, mentre els seus habitants passen de la curiositat a una alarma creixent, i 
finalment al pànic. Només dues persones saben el que està passant: el doctor Travis Ryer (Edward Burns), 
ex-responsable de les excursions al passat d'Estafi Safari, i la doctora Sonia Rand (Catherine McCormack), 
la física que va desenvolupar la tecnologia que va fer possibles els viatges en el temps. El president 
d'Estafi Safari, Charles Hatton (Sir Ben Kingsley) va robar a Rand els seus descobriments abans que 
aquesta pogués posar-los a prova, i els ha utilitzat per al seu lucre personal malgrat les advertències de la 
doctora. A contra rellotge, Ryer i Rand han de trobar una forma de tornar al passat i corregir l'error que 
algú va cometre per poder salvar a la raça humana de l'extinció. Però mentrestant, el món continua 
ensorrant-se al seu voltant amb cada nova onada de canvis.

Dos chalados y muchas curvas 
(The dukes of hazzard) 

Gènere: Comedia, acció
Director: Jay Chandrasekhar
Protagonistes: Johnny Knoxville (Luke Duke), Seann William Scott (Bo Duke), Jessica 
Simpson (Daisy Duke), Burt Reynolds (Boss Hogg), Joe Don Baker (Gobernador Jim 
Applewhite), Lynda Carter (Pauline), Willie Nelson (Tío Jessie), Alice Greczyn (Laurie 
Pullman), Steve Lemme (Jimmy), Michael Roof (Dil Driscoll), James Roday (Billy).
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Sinopsi: Els cosins Bo (Seann William Scott) i Luke (Johnny Knoxville) Duke, amants de la diversió i de la 
velocitat, són novament a la carretera i no per a res de bo; els acompanya la seva cosina Daisy Duke 
(Jessica Simpson), l'orgullosa propietària dels shorts més curts de tot el Sud. El comtat de Hazzard compta 
amb algunes de les carreteres secundàries que més eixos destrossen, un terrorífic licor il·legal i les 
grangeres més atractives de tot Geòrgia, i els nois Duke gaudeixen de les tres coses. Amb freqüència. El 
negoci de la família Duke és la destil·lació il·legal de licor, i l'oncle Jesse (Willie Nelson) prepara el beuratge 
més gustós de tot el Sud. La major part de les vegades, els nois es troben al costat equivocat de la llei 
mentre condueixen a tota velocitat per fer els seus lliuraments, implicant l'oficina del xèrif en 
desenfrenades persecucions, en el seu famós Dodge Charger taronja, el General Llegeix. Però últimament 
no tot és destil·lació il·legal i granjeras, quan Bo i Luke descobreixen proves que les propietats dels seus 
veïns estan sent il·legalment confiscades pel deshonest comissionat Boss Hogg (Burt Reynolds), la seva 
única oportunitat de protegir a la seva ciutat natal és conduir el cotxe a tota velocitat en un intent 
desesperat per salvar el comtat de Hazzard.

¿Cuándo llegamos? 
(Are we there yet?)

Gènere: Comedia
Director: Brian Levant
Protagonistes: Henry Simmons , Ice Cube (Nick), Jay Mohr , M.C. Gainey , Nichelle 
Nichols , Alleisha Allen (Lindsey), Philip Daniel Bolden (Kevin), Nia Long (Suzanne).

 
Sinopsi: Nick (Ice Cube), un seductor, intenta aconseguir una cita amb la jove i atractiva divorciada, 
Suzanne (Nia Long). El problema és que Suzanne està atrapada treballant a Vancouver i a més és infeliç 
perquè està perdent als seus fills. Nick veu l'oportunitat, i s'ofereix galantment a fer realitat els desitjos de 
Suzanne i els seus alhora portant des de Portland, Oregon, a Kevin, de set anys, (Philip Daniel Bolden) i a 
Lindsey, d'onze (Aleisha Allen) perquè es reuneixin amb la seva mare. El que Nick no sap és que els fills de 
Suzanne pensen que cap home és prou bo per la seva mare i que faran tot el possible per convertir el 
viatge en un malson.

Uno para todas
(The sisterhood of the traveling pants) 

Gènere: Comedia
Director: Ken Kwapis
Protagonistes: Amber Tamblyn (Tibby), America Ferrera (Carmen), Blake Lively 
(Bridget), Alexis Bledel (Lena), Bradley Whitford (Al), Nancy Travis (Lydia), Rachel Ticotin 
(Madre de Carmen), Jenna Boyd (Bailey), Mike Vogel (Eric), Michael Rady (Kostos), 
Leonardo Nam (Brian), George Touliatos (Papou).

 
Sinopsi: Arriba a la gran pantalla el best seller d'Ann Brashares que explica la història d'un estiu molt 
especial en la vida de quatre amigues. Les seves mares es van conèixer en una classe d'exercicis per a 
embarassades i les nenes van créixer juntes, desenvolupant vincles molt profunds malgrat les seves 
personalitats tan diferents. Ara, després d'anys compartint triomfs i pèrdues, idees boges i pors secretes, 
aquestes quatre noies no podran estar més unides. Però, per primera vegada en la seva vida, se separaran 
per emprendre camins diferents. A la introspectiva i a vegades temperamental Carmen (America Ferrera) li 
fa il·lusió passar temps amb el seu pare, al qual veu molt poc des que es va separar de la seva mare fa 
anys; l'extravertida atleta Bridget (Blake Lively) es dirigeix a un campament de futbol a Mèxic; la 
tranquil·la Lena (Alexis Bledel), una artista tan bonica com els seus dibuixos, vol descobrir els seus orígens 
- i un inesperat amor - al poble dels seus avis a Grècia; i la rebel Tibby (Amber Tamblyn) es quedarà 
contra la seva voluntat a la ciutat, omplint prestatgeries en el supermercat local i treballant en el seu 
projecte personal, un documental que pretén mostrar la banalitat de la vida quotidiana.
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Deuce Bigalow: Gigolo Europeo
(Deuce Bigalow: European gigolo) 

Gènere: Comedia
Director:Mike Bigelow
Protagonistes: Rob Schneider (Deuce Bigalow), Eddie Griffin (T.J. Hicks), Jeroen Krabbé 
(Gaspar Voorsboch), Til Schweiger (Heinz Hummer), Hanna Verboom (Eva Voorsboch).

 
Sinopsi: Deuce Bigalow, un operari que neteja peixeres ingenu i de bon cor (Rob Schneider), creia que la 
seva carrera com gigoló ja havia acabat. Però just quan ja es creia lluny d'allò... T.J. Hicks (Eddie Griffin) 
l'obliga a tornar. A la pel·lícula de Colúmbia Pictures Deuce Bigalow, Gigoló Europeu, Deuce és temptat a 
tornar a la seva increïble professió de "plaer pagat", quan Hicks, el seu antic proxeneta, es veu implicat en 
els assassinats dels millors gigolós d'Europa. I Deuce ha de tornar "com a espia", per a netejar el nom del 
seu bon amic. Pel camí, ha de competir amb la poderosa Unió Europea de Prostituts (La Societat de 
Prostituts) i fins i tot exposar-se a una altra colla de clientes anormals, incloent a la preciosa Eva (Hanna 
Verboom), que pateix greus trastorns obsessiu-compulsius.

Real, La Película

Gènere: Documental, ficció
Director: Borja Manso
Protagonistes: Javier Albalá (Tomás), Carlos Coppo (Martín), Jessica Bohl (Megan), Lair 
Torrent (John), Moussa Faye (Akia), Maguette Coly (Ánsou), Guillermo Herrera (Maxi), 
Manuel Escobar (Paul), Keiichirou Sasaki (Koji).

 
Sinopsi: Cinc històries situades en llocs molt diferents del planeta, cinc vides, cinc cultures diferents 
unides per una mateixa passió: El Reial Madrid. La pel·lícula ofereix a l'espectador una finestra privilegiada 
per descobrir tots els detalls de l'equip, del treball i de l'organització que s'amaga darrere de cada partit; 
dels bons i durs moments que es viuen diàriament al club; dels seus jugadors; dels seus viatges al voltant 
del món& en definitiva, de tot el que és el Reial Madrid. El rodatge de les escenes de l'equip permetrà 
conèixer i observar aspectes mai vistos fins a aquest moment en la vida del club.

Sr. y Sra. Smith
(Mr. and Mrs. Smith)

Gènere: Acció
Director: Doug Liman
Protagonistes: Brad Pitt (John Smith), Angelina Jolie (Jane Smith), Adam Brody 
(Benjamin), Kerry Washington (Jasmine), Angela Bassett, Jennifer Morrison (Jade), Vince 
Vaughn (Eddie), William Fichtner, Keith David, Perrey Reeves (Jessie)

 
Sinopsi: John i Jane Smith són una parella normal, que viuen als afores de la ciutat. El seu matrimoni és 
tan normal i tan monòton com el paisatge que els envolta. Però tots dos amaguen alguna cosa: el Sr. i la 
Sra. Smith són, en realitat, uns assassins molt ben pagats i increïblement eficaços, que, a més, treballen 
per a organitzacions que competeixen entre elles. El Sr. i la Sra. Smith descobreixen una nova font 
d'emocions en el seu matrimoni, en ser contractats per enviar-se mútuament a l'altre barri& i llavors sí que 
comença la festa de veritat. El resultat és l'espectacle d'acció definitiu. Aleshores, el Sr. i la Sra. Smith 
posen en pràctica la seva extraordinària habilitat i sotmeten al seu matrimoni a la prova final.
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Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D
(The adventures of Sharkboy & Lavagirl in 3-D)

Gènere: Acció,Aventures
Director: Robert Rodriguez
Protagonistes: David Arquette (Papá), Cayden Boyd (Max), Taylor Dooley (Lavagirl), 
Kristin Davis (Mamá), Taylor Lautner (Sharkboy), George Lopez (Sr. Electricidad/Mr. 
Electric), Jacob Davich (Minus), Sasha Pieterse (Ice Princess)

 
Sinopsi: De la imaginació d'un nen i de la visió digital del director Robert Rodriguez (creador de la sèrie 
d'èxit Spy Kids a més de Sense City) arriba aquesta màgica, original, i obviament tridimensional, pel·lícula 
familiar d'entreteniment. De vegades els superherois més increïbles són els que estan en els somnis. Això 
és el que descobreix Max (Cayden Boyd), un nen marginat de 10 anys que ha arribat a perdre's en el seu 
propi món de fantasia intentant escapar de les preocupacions de cada dia quan es relaciona amb els seus 
pares (David Arquette i Kristin Davis), quan el molesten al col·legi i amb unes vacances sense diversió. 
Però quan s'adona que els fantàstics personatges, que les increïbles aventures i que els terribles poders 
secrets que bullen en la seva imaginació poden ser més reals que cap persona, tot el seu món canvia.

Charlie y la fábrica de chocolate
(Charlie and the chocolate factory)
  

Gènere: Aventura
Director: Tim Burton
Protagonistes: Johnny Depp (Willy Wonka), Fredie Highmore (Charlie Bucket), David 
Kelly (Abuelo Joe), Helena Bonham Carter (Mamá Bucket), Noah Taylor (Papá Bucket), 
Missi Pyle (Srta. Beauregarde), James Fox (Sr. Salt), Deep Roy (Oompa-Loompas), 
Christopher Lee (Dr. Wonka), Adam Godley (Sr. Teavee).

 
Sinopsi: L'aclamat director Tim Burton porta el seu imaginatiu estil a l'entranyable clàssic de Roald Dahl 
"Charlie and the Chocolate Factory", sobre l'excèntric xocolater Willy Wonka (Johnny Depp) i Charlie 
Bucket (Freddie Highmore), un noi de bon cor que procedeix d'una família pobra que viu a l'ombra de 
l'extraordinària fàbrica de Wonka. El sopar a casa desl Bucket és escàs, però el jove Charlie el comparteix 
gustosament cada nit amb la seva mare (Helena Bonham Carter) i el seu pare (Noah Taylor), els seus dos 
avis i les seves dues àvies. La seva és una casa vella i petita, plena d'incomoditats, però també plena 
d'amor. Cada nit, Charlie veu des de la seva finestra la gran fàbrica de xocolata i s'adorm somiant en allò 
que s'hi amaga dins. Aïllat des de fa temps de la seva pròpia família, Willy Wonka llança un concurs a 
nivell mundial per elegir un hereu per al seu imperi de llaminadures. Cinc nens afortunats, entre els quals 
es troba Charlie, obtenen Bitllets d'Or de les pastilles de xocolata i guanyen un viatge organitzat a la 
llegendària fàbrica de llaminadures que cap estrany no ha vist des de fa 15 anys. Charlie veu com el seu 
somni es fa realitat i com és atret cap al món fantàstic de Wonka en aquesta sorprenent i immortal història.

Extrañas Coincidencias
(I Heart Huckabees)

Gènere: Comedia
Director: David O. Russell
Protagonistes: Jude Law (Brad Stand), Naomi Watts (Dawn Campbell), Dustin Hoffman 
(Bernard), Mark Wahlberg (Tommy Corn), Isabelle Huppert (Caterine Vauban), Jason 
Schwartzman (Albert Markovski), Lily Tomlin (Vivian).

 
Sinopsi: Convençut que una sèrie de coincidències en relació amb un porter guarden algun secret 
respecte als principals enigmes de la vida, Albert Markovski (Jason Schwartzman) busca l'ajuda d'una 
agència de detectius diferent de qualsevol altre. Aquest fet el porta a estudiar una via que qüestiona 
l'essència de la seva pròpia existència. En un intent per descobrir el significat d'aquests esdeveniments 
fortuïts, consulta amb Bernard i Vivian Jaffe, (Dustin Hoffman i Lily Tomlin) també coneguts com Els 
Detectius Existencials, un parell de metafísics units en matrimoni que, agosaradament, investiguen els 
misteris que estan en la base de les vides interiors i secretes dels seus clients. Quan estan sobre un cas, 
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aquests dos personatges segueixen als seus clients de prop i de manera molt estreta, observen les seves 
activitats diàries, pregunten als seus amics i companys de treball, i examinen del dret i del revés la vida 
que porten. La diferència és que els detectius existencials intenten trobar la solució al més persistent dels 
misteris, l'únic que radica en l'essència de la realitat i de l'existència mateixa& el que significa que les 
seves investigacions poden ser una mica delicades.

Ninette

Gènere: Comedia
Director: José Luis Garci
Protagonistes: Elsa Pataky (Ninette), Carlos Hipólito (Andrés), Enrique Villén (Armando), 
Beatriz Carvajal (Bernarda), Fernando Delgado, Mar Regueras, Miguel Rellán.

 
Sinopsi: Una vegada més (Canción de cuna, La herida luminosa, El Abuelo) José Luis Garci entra a 
l'escenari teatral per mirar-lo a través de la càmera de cine. En aquesta ocasió ho fa amb la visió 
romàntica i divertida que requereix una comèdia com Ninette. Ninette és la refosa i adaptació 
cinematogràfica de les dues obres (Ninette i un senyor de Murcia i Ninette, Modes de París) que Mihura va 
dedicar al seu personatge preferit, la intel·ligent, sexi, graciosa i espontània noia parisenca que treballa a 
les Galeries Lafayette i que, a partir d'ara, sempre recordarem amb el somriure i figura de Elsa Pataky. La 
pel·lícula Ninette, produïda per Níkel Odeon i PC29, és l'homenatge que Garci ofereix en el seu escenari a 
Miguel Mihura (1905-2005), un dels màxims humoristes i dramaturgs del segle XX.

Sin City 

Gènere: Thriller d'acció 
Director: Robert Rodriguez i Frank Miller
Protagonistes: Bruce Willis (Hartigan), Jessica Alba (Nancy), Rosario Dawson (Gail), 
Benicio Del Toro (Jackie Boy), Brittany Murphy (Shellie), Clive Owen (Dwight), Mickey 
Rourke (Marv), Elijah Wood (Kevin), Michael Clarke Duncan (Manute), Michael Madsen 
(Bob), Josh Hartnett (El Hombre), Carla Gugino (Lucille), Jaime King (Goldie), Frank Miller 
(Cura), Nick Stahl (Roarke Jr/Bastardo amarillo), Devon Aoki (Miho), Alexis Bledel 
(Becky), Rutger Hauer (Cardenal Roark).

 
Sinopsi: Sin City és una ciutat que atreu als tipus durs, als corruptes i els solitaris. Per a alguns és un lloc 
fosc. Insensible. Per a uns altres és la seva llar. Policies corruptes. Dones sensuals. Vigilants desesperats. 
Un univers d'herois estranys i reticents que intenten fer el correcte en una ciutat que rebutja el bé. Les 
seves històries personals -sorprenents, emocionants, impactants- passen a primera plana en la nova 
pel·lícula dels co-directors Frank Miller i Robert Rodríguez, i que compta amb la col·laboració especial del 
director Quentin Tarantino. La història central se centra en Marv, un delinqüent de carrer de tota la vida. 
Quan Marv va acollir a casa seva una deessa de la bellesa, Goldie, només per a conservar el seu cadàver al 
llit, va pentinar la ciutat per a venjar-se de la pèrdua de l'únic amor que havia sentit en el seu cor. Una 
altra de les històries és la de Dwight, un investigador privat que s'obstina una vegada i una altra a deixar 
endarrere els problemes, tot i que no aconsegueix desfer-se d'ells. Després que mori un policia al nucli 
antic de la ciutat, res no el deté per a protegir als seus amics. I finalment, està la història de John Hartigan 
- l'últim policia honrat de Sin City. La seva vida professional està a punt d'acabar. En el seu últim cas 
tracta de salvar a una nena d'11 anys de les mans del sàdic fill d'un senador... amb sorprenents resultats.

La isla
(The island)

Gènere: Acció, thriller, ciència ficció. 
Director: Michael Bay 
Protagonistes: Scarlett Johansson (Jordan Delta-Dos/Sarah Jordan), Ewan McGregor 
(Lincoln Eco-seis/Tom Lincoln), Steve Buscemi (McCord), Djimon Hounson (Albert 
Laurent), Michael Clarke Duncan (Starkweather), Sean Bean (Merrick), Kevin Daniels 
(Censor). 
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Sinopsi: Lincoln Eco-Sis (McGregor) i Jordan Delta-Dos (Johansson) es troben entre els centenars de 
residents d'un complex tancat a a meitats del segle XXI. Igual que tots els habitants d'aquest entorn 
curosament controlat, tot en les seves vides quotidianes està controlat, aparentment pel seu propi bé. 
L'única sortida-i l'esperança que tots comparteixen-és ser triat per a anar a "La Isla"- l'últim racó sense 
contaminar del món després d'un desastre ecològic que, segons es diu, es va cobrar les vides de tots els 
habitants del planeta... excepte les d'ells. Lincoln, que últimament es veu assetjat per malsons 
inexplicables, està inquiet i es qüestiona cada vegada més les restriccions que li han imposat a la seva 
vida. Però la veritat li agafa desprevingut quan la seva creixent curiositat el porta al terrible descobriment 
que tot sobre la seva existència és mentida, que La Isla és un cruel engany... i que ell, Jordan, i tots 
aquells als quals coneixen són més valuosos morts que vius. Sense temps que perdre, Lincoln i Jordan 
emprenen una arriscada fugida a un món exterior que mai han conegut. 

El viaje del emperador
(La Marche de l'empereur)

Gènere: Documental
Director: Luc Jacquet

 
Sinopsi: El viatge de l'emperador narra l'epopeia del pingüí emperador. En l'oceà, aquest animal 
s'assembla més a un dofí que a un au. Potent però de moviments ràpids és capaç de sorgir de les 
profunditats com un torpede a cop de ronyó, patinar àgilment sobre el gel i tornar a aixecar-se per alçar-
se sobre les seves potes. Però una vegada dret, aquest au de caminar barroer està sempre a mercè del 
menor obstacle. Però, quin va ser el motiu que aquest estrany ocell nedador abandonés l'aigua gelada en 
la qual es lliscava amb tanta gràcia? El motiu és un de sol, primordial, essencial: la supervivència de la 
seva pròpia espècie. La pel·lícula detalla aquesta lluita del pingüí emperador, caminant per l'inacabable 
camí que el separa de l'aliment que busca per a la seva afamada cria. Les condicions seran extremes: a 
l'hivern, en un perímetre de cent a dos-cents quilòmetres al voltant del continent, el mar es congela. Al 
nord es troba el mar glaçat, l'oceà i el seu aliment. El pingüí emperador inicia així
un llarg i complicat periple que aquesta pel·lícula mostra amb una gran fidelitat i grans dosis de 
sensibilitat. 

El weekend
(The long weekend)

Gènere: Comedia
Director: Pat Holden 
Protagonistes: Chris Klein (Cooper), Brendan Fehr (Eddy), Chandra West (Kim), Craig 
Fairbrass (Frank), Paul Campbell (Roger), Cobie Smulders (Ellen).

 
Sinopsi: "El Wekkend" explica la història de dos germans. El primer és Ed Waxman (Brendan Fehr). Un 
home de carrera brillant, dedicat al món de la publicitat, que veu com el seu talent s'esvaeix el dia que la 
seva dona l'abandona. Un divendres el seu cap li dóna un ultimátum: l'única manera de poder salvar el seu 
treball és aparèixer en l'agència el dilluns a la tarda amb una proposta de campanya d'èxit mundial. El 
segon germà és Cooper (Chris Klein), un actor mediocre que ha arribat a l'èxit financer
anunciant whiskey japonès. Coincidint amb l'aniversari del seu germà, Cooper decideix donar-li un cop de 
ma amb l'objectiu que Ed recuperi la seva vida sexual i es torni a ficar al llit amb una dona. Al principi, Ed 
es mostra reticent però Cooper insisteix que tornarà al treball en un estat mental més creatiu. A partir 
d'aquest moment les situacions absurdes i hilarants es desfermen.
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El gran Alberto
(Fat Albert)

Gènere: Comedia 
Director: Joel Zwick 
Protagonistes: Kenan Thompson (El gran Albert), Kyla Pratt (Doris), Omarion 
Grandberry (Reggie), Jermaine Williams (Mushmouth), Raven (veu de Danielle). 

 
Sinopsi: El film està basat en una sèrie televisiva de dibuixos animats de llarga trajectòria i molt coneguda 
als Estats Units: "Fat Albert and the Cosby Kids". La seva emissió va iniciar-se al 1972 i, amb algunes 
variacions, va sobreviure fins l'any 1984. Els seus personatges, creats pel mestre de la comèdia televisiva, 
Bill Cosby, es traslladen ara als cinemes amb una nova pel·lícula d'acció real. El gran Alberto , com la 
famosa sèrie, està basada en els monòlegs còmics de Bill Cosby sobre la seva
vida amb els seus amics en un barri de la seva Filadèlfia natal.

¿Por qué las mujeres siempre queremos más?
(Tout pour plaire)

Gènere: Comedia
Director: Cécile Telerman 
Protagonistes: Mathilde Seigner (Juliette), Anne Parillaud (Florence), Judith Godrèche 
(Marie), Mathias Mlekuz (Pierre), Thierry Neuvic (Julien), Pascal Elbé (Simon). 

 
Sinopsi: Juliette, Florence i Marie són amigues des de l'infantesa. Marie és metgessa i exerceix la seva 
professió a un hospital públic. Porta vuit anys casada amb Pierre, un artista sincer, afectuós i divertit. El 
seu defecte més gran és no dur ni un euro a casa. Marie s'esforça a ser la dona perfecta (mare, 
professional i amiga exemplar), però un dia comença a atipar-se de carregar sempre amb tot. Florence 
està casada amb Julien, un empresari voluntariós amb el qual té un fill, Ludovic. Feble i temorenca, fa 
anys que treballa de redactora en una agència de publicitat quan per fi el seu cap, un tipus molt especial 
que tothom anomena "Calígula", li confia un compte. Tot sembla anar sobre rodes. Juliette és advocada, 
però mai té diners. Ni aconsegueix que els seus clients li paguin, ni troba un home que la vulgui. Si més 
no, això creu. Les tres, atrapades en una vida urbana, sense un respir entre el treball i la seva vida 
privada, aconsegueixen robar uns moments per a veure's i parlar sense embuts. Alguna cosa està clar: als 
35 anys, els ideals s'han difuminat, empesos per la realitat. Però més val riure que lamentar-se.

Los zumbaos
(Les gaous)

Gènere: Comedia
Director: Igor Sekulic 
Protagonistes: Matthias Van Khache (Maurice), Hervé Lassïnce (Benoît), Richard 
Bohringer (François Bricard), Mareva Galanter (Pénélope), Stéphane Soo Mongo (Samir), 
Élise Perrier (Julie), Richaud Valls (Guillaume), Stanislas Crevillén (Philippe Bricard), 
Martial Odone (Mohamed), Lakshan Abenayake (Saïd), Karim Slama (Khalid). 

 
Sinopsi: Maurice (Matthias Van Khache), és un noi amb el cap ple de somnis i una gran passió: la música. 
Ell i el seu millor amic han format un grup musical sense moltes perspectives de futur. Un cap de setmana, 
durant una actuació en una festa es creuen amb una parella de joves parisencs. Maurice embogeix per la 
noia. De resultes, el xicot de la noia marxa amb ella cap a París. Maurice proposa al seu amic anar a París 
per buscar la noia i alhora intentar triomfar amb la seva petita banda musical. A la gran ciutat, provaran 
de dur a terme els seus somnis i passaran en blanc les nits anant a festes, fent nous amics i impregnant-
se de nous sons i noves cultures.
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