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Cartellera de desembre de 2004

Ong-Bak / El Guerrero Muay Thai
(Ong-Bak)

Gènere: Acció
Director: Prachya Pinkaew
Protagonistes: Tony Jaa (Ting), Petchthai Wongkamlao (George), Pumwaree Yodkamol 
(Muay Lek), Rungrawee Borrijindakul (Ngek), Chetwut Wacharakun (Peng), Wannakit 
Siriput (Don), Sukhaaw Phongwilai (Khom Tuan).

 
Sinopsi: El títol de la pel·lícula, ONG Bak, fa referència a una estàtua de Buda que es troba al temple de 
Nong Para-du, a la Tailàndia rural. Data dels temps de la guerra birmano-tailandesa, que va tenir lloc fa 
200 anys. Els camperols creuen que ONG Bak està imbuïda de poders màgics i que pot protegir-los de 
qualsevol mal. Una nit fosca, un antic habitant del llogaret, El senyor (Wannakit Siriput), fa que uns 
còmplices seus tallen el cap de l'estàtua per aconseguir el favor d'un despietat gàngster anomenat Khom 
Tuan. Els camperols estan desolats davant del que consideren una catàstrofe, i busquen entre els seus 
joves un voluntari que pugui recuperar el tresor perdut. Troben el seu home en Ting (Tony Jaa), un orfe 
criat al temple, i alumne de Pra Kru, un amable monjo, expert en l'ancestral art del Muay Thai: "Les Nou 
Armes Corporals". Ting viatja fins als perillosos carrers de Bangkok, on descobrirà que el cap de Ong Bak 
és en mans de Khom Tuan. Ting es troba amb un altre natiu de Nong Para-du, George, i una noieta 
rodamón, Muay Lek. Ting els convenç perquè l'ajudin a aconseguir el seu objectiu. L'aventura els porta a 
veure's embolicats en baralles, batalles campals i intricades persecucions dels carrers a bord de "tuk-tuks", 
els famosos taxis tailandesos de tres rodes. Per tal de recuperar el cap de Buda, Ting és obligat a competir 
en baralles il·legals, derrotant tots els seus oponents, locals o estrangers. La seva superioritat el fa un 
campió nat, arribant a lluitar contra Saming, el campió birmà de boxa. Al final, Khom Tuan traeix Ting, la 
qual cosa desemboca en un enfrontament final en una cova situada a la frontera entre Tailàndia i 
Birmània. Ting es veu obligat a utilitzar cada engruna de coratge i energia en un últim combat de 
proporcions èpiques.

De perdidos al río
(Without a paddle)

Gènere: 
Director: Steven Brill
Protagonistes: Seth Green (Dan Mott), Matthew Lillard (Jerry Conlaine), Dax Shepard 
(Tom Marshall), Abraham Benrubi (Dennis), Rachel Blanchard (Flower), Burt Reynolds 
(Del Knox), Bonnie Somerville (Denise), Ethan Suplee (Elwood).

 
Sinopsi: Comèdia d'aventures portada amb molt de ritme en què tres joves amics penetren a la selva 
d'Oregon a la recerca de tresors perduts. Amb una canoa com a mitjà de transport, es topen amb tot el 
pitjor. Els persegueixen dos grangers guillats, han d'enfrontar-se a ràpids mortals, a unes hippys penjades 
pels arbres i, per fi, a un excèntric vell (Burt Reynolds) que viu a les muntanyes.

Al descubierto: guerra en Iraq
(Uncovered: The war on Iraq)

Gènere: Documental
Director: Robert Greenwald
Protagonistes: John Dean, David Key, Karen Kwiatkowski, Scott Ritter, Joe Wilson.

 
Sinopsi: La pel·lícula desmunta la causa esgrimida per l'Administració de Bush per a la invasió de l'Iraq 
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que va seguir als atemptats de l'11 de setembre del 2001 a través d'entrevistes a funcionaris dels serveis 
d'intel·ligència i de defensa nord-americana, experts en afers exteriors i inspectors d'armes de Nacions 
Unides, incloent un antic director de la CIA, a dos antics secretaris de Defensa, a un antic ambaixador a 
Aràbia Saudita i fins i tot a l'antic Secretari de l'Exèrcit del president Bush.

Caminar sobre las aguas
(Walk on Water)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Eytan Fox
Protagonistes: Lior Ashkenazi (Eyal), Knut Berger (Axel Himmelman), Carolina Peters 
(Pia Himmelman), Gidon Shemer (Menachem), Carola Regnier (Mare d'Axel).

Sinopsi: Eyal és un assassí professional del Mosad, el servei secret israelià. Li encarreguen que localitzi 
Alfred Himmelman, un exoficial nazi que, segons sembla, segueix viu. Eyal espia Pia, la néta de 
Himmelman, que s'ha mudat a Israel després de trencar amb la família a Alemanya. Eyal es fa passar per 
guia professional i aprofita que Axel, el germà de Pia, ha anat a Israel, per fer-li visitar Jerusalem i la vora 
de la mar Morta. Encara que els dos homes tenen personalitats molt diferents, Eyal, el tipus dur per 
excel·lència, es deixa conquerir per les idees liberals i l'inesgotable entusiasme del jove Axel. No obstant 
això, el conservadorisme masclista d'Eyal torna a fer-se amb les regnes quan Axel li diu amb tota 
franquesa que és gai. Una incòmoda tensió s'instal·la entre els dos homes. Axel torna a Alemanya, però el 
Mosad sospita que Himmelman podria sortir a la llum per assistir a la festa d'aniversari del pare de Pia i 
Axel. Eyal marxa a Alemanya on ha de veure Axel per saber més sobre la família. Eyal, l'assassí 
professional, més vulnerable des de la mort de la seva exdona, haurà de descobrir i enfrontar-se a algunes 
veritats sobre si mateix.

Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket
(Lemony Snicket's A series of unfortunate events)

Gènere: Comèdia, aventura, fantàstica
Director: Brad Silberling
Protagonistes: Jim Carrey (Comte Olaf), Meryl Streep (Tia Josephine), Jude Law 
(Lemony Snicket,veu), Emily Browning (Violet Baudelaire), Liam Aiken (Klaus Baudelaire), 
Timothy Spall (Mr. Poe), Billy Connolly (Tio Monty), Luis Guzmán (Home calb), Jennifer 
Coolidge (Dona de cara blanca), Catherine O'Hara (Jutje Strauss), Cedric the Entertainer 
(Condestable).

 
Sinopsi: Jim Carrey és el comte Olaf, un astut malvat que utilitza hàbils disfresses i audaços plans per 
desposseir els enginyosos orfes Baudelaire de la seva fortuna familiar. Els germans Baudelaire els quals, 
malgrat ser intel·ligents i encantadors, passen penalitats i desgràcies. Hi ha un terrible incendi que els 
deixa orfes, molta tragèdia, una serp gegant, poca comèdia, sangoneres caníbals i el Comte Olaf.

El niño que quería ser un oso
(Drengen der ville gøre det umulige)

Gènere: Animació
Director: Jannik Hastrup

 
Sinopsi: En un cau als inhòspits erms glaçats, una óssa polar té un cadell, però aquest neix mort. En una 
cabanya quelcom apartada d'allà, una dona dóna a llum un bebè fort i sa. L'óssa polar se sent tan 
entristida per la pèrdua del seu cadell que deixa caure sobre el gel disposada a morir. En conseqüència, el 
seu company decideix robar el bebè de la dona i se l'emporta amb si al fred. El nen es cria amb la mamà 
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ós, i aprèn totes les habilitats que un plantígrad necessita, la qual cosa no resulta gens fàcil per a un nen. 
Desconsolada, la dona plora la pèrdua del seu bebè. L'home jura tornar-li la criatura i matar l'ós. Ha 
començat la caça. L'home per fi descobreix les empremtes del nen a la neu, mata l'ós, i porta el fill de 
tornada amb la mare. Però el nen no pot adaptar-se als humans; se sent com un ós, per la qual cosa torna 
al fred per saber com ser-ne un d'autèntic. Per a això, busca en l'Esperit dels Erms Glaçats, que li diu que 
si realment és un d'aquests animals com afirma, ha de sotmetre's a les tres proves de l'ós: haurà de lluitar 
contra La Mar; contra el Vent del Nord; i, la pitjor de totes, contra la Solitud.

Miranda
(Miranda) 

Gènere: Comèdia romàntica, thriller 
Director: Marc Munden
Protagonistes: Christina Ricci (Miranda), John Simm (Frank), Kyle Maclachlan (Nailor), 
John Hurt (Christian), Julian Rhind-Tutt (Rod), Cavan Clerkin (Gerry), Matthew Marsh 
(Charles).

Sinopsi: Frank (John Simm) és un bibliotecari somiador i molt romàntic. Sembla que tot va sobre rodes a 
la seva vida quan coneix Miranda (Christina Ricci), amb la qual comença una apassionada relació. Però 
Miranda és una misteriosa dona que causa els recels de Frank. Sembla que en ella coexisteixen tres 
identitats diferents, la d'una ballarina, una dona dominadora, i quelcom encara pitjor, la Miranda 
estafadora. Frank es torna boig intentant esbrinar quina d'elles, la ballarina, estafadora o dominadora, és 
la Miranda real. El que està clar és que és una dona sexi i intel·ligent, però també és molt perillós conèixer-
la, sobretot per a algú tan somiador i fràgil com Frank. Miranda pot convertir-se en la fantasia de qualsevol 
home per aconseguir el que vol, però què és el que està buscant: diners o amor?.

Sky Captain y el Mundo del Mañana
(Sky Captain and the World of Tomorrow)

Gènere: Thriller, ciència-ficció, aventures
Director: Kerry Conran
Protagonistes: Jude Law (Joe Sullivan / Sky Captain), Gwyneth Paltrow (Polly Perkins), 
Angelina Jolie (Capt. Franky Cook), Giovanni Ribisi (Dex), Ling Bai (Dona misteriosa).

 
Sinopsi: La pel·lícula comença al cel de la ciutat de Nova York, quan el descomunal dirigible Hindenburg 
III atraca en el més alt de l'Empire State Building, el port d'escala més alt del món. Núvols de tempesta 
tapen el cel i una espessa capa de neu cobreix la ciutat. De sobte, una inquietant notícia irromp a la 
pantalla: científics famosos de tot arreu estan desapareixent misteriosament. Quan uns mortals i robots 
gegants assalten els carrers de la ciutat, destrossant vehicles i derrocant edificis al seu pas, la reportera 
del Chronicle Polly Perkins (Gwyneth Paltrow) inicia la investigació dels successos amb l'ajuda del seu antic 
amor, el destre i temerari estrella de l'aviació H. Joseph Sullivan (Jude Law), més conegut com Sky 
Captain. Viatjant fins a l'Himàlaia, on queden atrapats en una enorme caverna de gel atapeïda d'explosius, 
fins a l'idíl·lica vall de Shangri-la, Polly i Sky Captain s'enfronten a temibles robots voladors, efectuen un 
increïble aterratge sobre una pista d'aterratge mòbil que flota a milers de peus d'altura i inicien un 
sorprenent combat aquàtic en la seva recerca del malvat Dr. Totenkopf, que trama la destrucció del món. 
Aconseguiran aquests dos rebels aventurers trobar a temps a l'esmunyedís Totenkopf?. Ajudats per la 
valenta capitana d'un esquadró amfibi femení, Franky Cook (Angelina Jolie) i el mag de la tecnologia Dex 
(Giovanni Ribisi), Polly Perkins i Sky Captain poden ser l'única esperança que li queda al nostre planeta.
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Taxi Derrape Total
(Taxi)

Gènere: Comèdia, acció
Director: Tim Story
Protagonistes: Queen Latifah (Belle), Gisele Bundchen (Vanessa), Jimmy Fallon 
(Washburn), Jennifer Esposito (Teniente Marta Robbins), Ann-Margret (Mare de 
Washburn), Ana Cristina De Oliveira (Redhead), Ingrid Vandebosch (Tercer lladre), Magali 
Amadei (Quarto lladre), Henry Simmons (Jesse).

 
Sinopsi: Belle Williams (Queen Latifah) és un as de la velocitat. Anant a tota pastilla pels carrers de Nova 
York en el seu taxi de tunning, s'ha guanyat la reputació de ser la taxista més ràpida de Nova York. Però 
conduir un taxi és únicament temporal comparat al seu veritable somni: Belle vol ser campiona en una 
carrera de cotxes. I està molt ben encaminada, fins que descarrila per culpa del policia Andy Washburn 
(Jimmy Fallon), les habilitats secretes de la qual només tenen comparació amb la seva total ineptitud 
darrera el volant. Washburn, la falta de destresa a conduir li fa aterrar en una gossera precintada, està 
boig per atrapar una banda de belles lladres de bancs d'origen brasiler, al front de la qual figura Vanessa 
(Gisele Bündchen), freda, calculadora i amb unes cames llarguíssimes. Per atrapar aquestes esmunyidisses 
delinqüents sense permís de conduir, Washburn convenç Belle perquè s'uneixi a ell en la persecució de 
Vanessa i del seu equip. Belle té amb ell carta blanca per conduir a la velocitat que li doni la gana i saltar-
se totes les lleis. Un policia sense cotxe i una taxista boja per la velocitat, dos companys de feina inusuals 
a Nova York, comencen a jugar a tota velocitat al gat i ratolí amb les lladres. Així serà, almenys, si Belle i 
Washburn no acaben abans matant-se l'un a l'altra.

Supertramps

Gènere: Animació
Director: José Mari Goenaga, Iñigo Berasategui

 
Sinopsi: Chung-I Fly (un colom oriental), Paulov (una rata de l'est europeu) i Ramon (una escarbat 
caribeny) liderats per un gat negre i amb puces anomenat Tano, formen un grup de desheretats que 
somien de sortir de la misèria en què la seva natura els ha condemnat a viure. Però tot canvia una freda 
nit nadalenca, quan Nora, una gata fatxenda i arrogant, cau per accident del camió de la mudança que la 
transportava a la seva nova casa. El nostre grup de marginats aviat descobrirà que s'ofereix una suculent 
recompensa per tornar a Nora a casa sana i estàlvia. Tano veu de sobte la solució a totes les seves 
desgràcies; Nora tornarà amb els seus propietaris i ells cobraran la recompensa. I tots tan contents. No 
obstant això, les coses no seran tan senzilles, ja que Nora, amb la seva frivolitat habitual, ha quedat 
enlluernada per l'excitant vida del carrer, i no vol ni sentir a parlar de tornar amb els seus antics 
propietaris. Com dur una gata tan tossuda a casa sense que oposi resistència?. Tano s'inventarà una 
esperpèntica missió: hauran de salvar el món abans de les campanades de la nit de cap d'any. Nora, 
guiada per la seva ànsia d'aventura s'embarcarà amb els altres en aquest increïble viatge, sense saber que 
realment es tracta d'una tornada a casa.

Padre e hijos
(Père et fils)

Gènere: Comèdia
Director: Michel Boujenah
Protagonistes: Philippe Noiret (Léo, Padre), Pascal Elbé (Simon, fill petit), Bruno Putzulu 
(Max, segon fill), Charles Berling (David, fill gran), Marie Tifo Mado, Geneviève Brouillete 
Hélène, Pierre Lebeau Jacques, Jacques Boudet Joseph.

Sinopsi: Ja fa molts dies en què la família de Leo estava unida... Quan els seus tres fills, Max, David i 
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Simon, treballaven junts... Fins que Max va trencar amb David després d'un succés trivial... I es va retirar 
del negoci familiar. Leo sempre va pensar que, després de la mort de la seva dona, havia educat els seus 
fills en el respecte als valors familiars i sentia que els seus esforços havien estat pobrament recompensats. 
Veient com es comporten: David, cap de l'empresa, defuig la seva família, al·legant que treballa molt. 
Max, que ha estat absent des que es va retirar, té molt de temps lliure, però el dedica a la seva dona i a la 
seva depressió. Quant a Simon, és un adolescent en un cos d'adult que, abans que comencés aquesta 
història, vivia en un altre planeta. Leo ja no sap què fer per reconciliar David i Max. Llavors intervé el destí 
i li dóna una petita empenta: un dia pateix un desmai. Només un lleuger defalliment, gens important. Però 
estar malalt té alguns avantatges!. Llavors Leo s'inventa una operació per a si mateix. Res massa seriós, 
però prou perillós... amb un cinquanta per cent de possibilitats de sobreviure. Però abans de la delicada 
operació, que no es realitzarà fins al cap de tres setmanes, té temps d'emportar-se als seus fills de viatge 
per recuperar-los i gaudir de la seva companyia. Potser per última vegada!. Qui pot resistir-se a un pare a 
qui no li queda molt de vida i que només et demana una setmana?. Allunyar-se i gaudir d'una mica de pau 
i tranquil·litat. Ningú.

Ocean's Twelve
(Ocean's 12)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Steven Soderbergh
Protagonistes: George Clooney (Danny Ocean), Brad Pitt (Rusty Ryan), Julia Roberts 
(Tess Ocean), Andy García (Terry Benedict), Bernie Mac (Frank Catton), Casey Affleck 
(Virgil Malloy), Scott Caan (Turk Malloy), Vincent Cassel (Dinner Jacket), Matt Damon 
(Linus Caldwell), Catherine Zeta-Jones (Isabel Lahiri), Don Cheadle (Basher Tarr), Elliott 
Gould (Reuben Tishkoff), Eddie Jemison (Livingston Dell), Carl Reiner (Saul Bloom), 

Shaobo Qin (Yen), Robbie Coltrane (Matsui), Eddie Izzard (Roman Nagel).

  
Sinopsi: El despietat i poderós empresari Terry Benedict (Andy Garcia) vol que li tornin els seus diners, i 
amb interessos. Els seus 160 milions de dòlars robats de la impenetrable cambra cuirassada del seu casino 
de Las Vegas fa ja tres anys per Danny Ocean (George Clooney) i el seu equip: el detallista i número dos 
de Danny, Rusty Ryan (Brad Pitt), Basher Tarr (El senyor Cheadle) l'expert en explosius, el prometedor 
carterista Linus Caldwell (Matt Damon) i Frank Catton (Bernie Mac), el lladre de caixes fortes. Durant tot 
aquest temps, tots els membres del grup han tractat de portar una vida tranquil·la, passar desapercebut i 
actuar sempre dins de la legalitat disfrutant del botí aconseguit. Encara que no sempre ha estat fàcil, 
sobretot perquè els diners acaba acabant-se i cal tornar a treballar. Per això Danny torna a reunir a la seva 
banda per anar-se'n tots a Europa i dur a terme robatoris a Amsterdam, Roma i París, per disgust de Tess 
(Julia Roberts), l'esposa de Danny. A més algú ha trencat la Regla Número u i els ha delatat a Benedict, 
que busca revenja i recuperar els seus diners parant-los una trampa. Encara que aviat se n'adonen que no 
és l'únic que va darrera de l'equip. 

El maquinista
(The machinist)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Brad Anderson
Protagonistes: Christian Bale (Trevor Reznik), Jennifer Jason Leigh (Stevie), Aitana 
Sánchez-Gijón (Marie), John Sharian (Iván), Michael Ironside (Miller), Anna Massey 
(Senyoreta Shike).

 
Sinopsi: Trevor Reznik, un treballador d'una fàbrica, pateix des de fa temps un greu problema d'insomni, 
un mal que ell amaga i que li provoca serioses al·lucinacions. Trevor no dorm des de fa un any. La fatiga li 
ha comportat un horrible deteriorament de la seva condició física i la seva salut mental. Repel·lits pel seu 
aspecte físic, els seus companys de treball primer l'eviten, i després es tornaran contra ell quan un d'ells 
perd un braç en un incident en què Trevor es veu involucrat. S'ha convertit en una càrrega per a si mateix 
i els altres, i volen fer-lo fora. Turmentat per la culpa, la vergonya de Trevor es transforma en sospita, i 
després en paranoia, quan sembla que els seus companys conspiren per aconseguir que sigui acomiadat – 
o quelcom pitjor. Primer troba críptiques notes que algú ha deixat en el seu apartament. Tot seguit, se li 
diu que el misteriós company també involucrat en l'accident no existeix. Són tots aquests misteris part 
d'un pla per fer que Trevor es torni boig? O és la fatiga el que li està fent perdre la raó?. Amb la ferma 
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determinació de trobar una resposta, Trevor investiga els estranys successos que estan convertint el seu 
món en un malson. Però com més descobreixi, menys voldrà saber.

5 chicos & Esto
(Five Children & It)

Gènere: Acció, aventures, fantàstica
Director: John Stephenson
Protagonistes: Kenneth Branagh (Tío Albert), Zoë Wanamaker (Martha), Freddie 
Highmore (Robert), Jonathan Bailey (Cyril), Jessica Claridge (Anthea), Poppy Rogers 
(Jane), Tara Fitzgerald (Mamà), Alex Jennings (Papà), John Sessions (Sergent), Norman 
Wisdom (Nesbitt), Duncan Preston (Sergent), Eddie Izzard (Esto).

 
Sinopsi: Amb el pare lluitant a la guerra i la mare fent-se càrrec dels ferits, cinc nens de Londres són 
enviats a viure amb l'oncle a la seva ruïnosa mansió al costat del mar. Es troben amb una llar estranya 
composta per l'Oncle, que exigeix un silenci absolut per tal de poder escriure el seu llibre, Martha, una 
minyona simpàtica però boja, i el cosí Horace, un nen amb un laboratori al soterrani que promet ser un 
autèntic científic malvat. Durant les seves exploracions els nois descobreixen un corredor secret sota la 
casa que condueix a una platja estranya. Quan per casualitat troben un fada de sorra, un "psammead", de 
8.000 anys d'edat, el que pensaven que seria un avorrit estiu al camp es converteix de sobte en l'estiu 
más emocionant de la seva vida. Esto és la criatura més malhumorada que han conegut mai. És a més 
l'última fada al món i, segons ella mateixa, amb el més gran poder per concedir desitjos. Confessa que 
està acostumada a tractar amb reis gasius i oficials corruptes amb grans idees de si mateixos però que no 
sap res de nens i tampoc no li interessa. Però encara que és vella i rondinaire, Esto concedeix als nois un 
desig diari l'efecte del qual perdura fins a la posta del sol. Ells descobreixen aviat com és de difícil pensar 
en desitjos sensats i Esto experimenta una gran satisfacció de malinterpretar els seus desitjos a fi de 
causar la més gran destrossa possible. Creen accidents de cotxe, desencadenen el caos omplint la casa de 
clons, produeixen un tiranosaurus, els surten ales i intenten rescatar el pare del camp de batalla. 
Descobreixen que la màgia comporta les seves dificultats a més de les seves atraccions.

Beautiful Boxer
(Beautiful Boxer) 

Gènere: Drama, acció 
Director: Ekachai Uekrongtham
Protagonistes: Asanee Suwan (Nong Toom/Parinaya Charoemphol), Sorapong Chatree 
(Pi Chart), Orn-Anong Panyawong (Madre de Nong Toom), Nukkid Boonthong (Padre de 
Nong Toom), Sitiporn Niyom (Nat).

 
Sinopsi: Creient que és una noia atrapada en un cos de noi des de nen, Parinya Charoenphol 
(familiarment conegut com Nong Toom a Tailàndia) es proposa dominar l'esport més masculí i letal: Muay 
Tai (kickboxing tailandés) per guanyar-se la vida i per aconseguir el seu objectiu final de feminitat total. 
Commovedora, divertida, amb impactantes escenes de kickboxing tailandès, Beautiful Boxer descriu la 
infantesa de Nong Toom, la seva vida adolescent com a monjo viatger, els seus penosos dies en els 
campaments de boxa i explosius combats on ell venç a la majoria dels seus oponents en tot Tailàndia i 
Japó.

El fantasma de la ópera
(The phantom of the opera)

Gènere: Drama, romàntica, musical
Director: Joel Schumacher
Protagonistes: Gerard Butler (El fantasma), Emmy Rossum (Christine), Patrick Wilson 
(Raoul), Miranda Richardson (Madame Giry), Minnie Driver (La Carlotta), Ciarán Hinds 
(Firmin), Simon Callow (Andre), James Fleet (Lefevre), Victor McGuire (Piangi), Jennifer 
Ellison (Meg Giry).
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Sinopsi: La seva veu la crida, educand el seu extraordinari talent des de les ombres de l'Òpera on la 
innocent corista Christine (Emmy Rossum) té la seva llar. Només la professora de ballet Madame Giry 
(Miranda Richardson) sap que el misteriós "Àngel de la Música" de Christine és en realitat el Fantasma 
(Gerard Butler), un desfigurat geni musical que habita a les catacombes del teatre, aterrint el conjunt 
d'artistes que viuen i hi treballen. Quan la temperamental diva La Carlotta (Minnie Driver) abandona, a la 
meitat d'una prova de vestuari, l'última producció de la companyia, els entusiastes nous propietaris del 
teatre (Simon Callow i Ciaran Hinds) no tenen més remei que convertir Christine en la protagonista de 
l'obra. La seva fascinant interpretació a la nit de l'estrena captiva el públic i el Fantasma, que es dedica en 
cos i ànima a convertir la seva protegida en la nova estrella de l'òpera. Però no és l'únic home poderós que 
se sent impressionat per la jove soprano, perquè Christine aviat es veu seduïda per l'acabdalat mecenes 
del teatre, el Vescomte Raoul de Chagny (Patrick Wilson). Encara que captivada pel seu carismàtic 
protector, Christine se sent innegablement atreta per Raoul, enfurint el Fantasma i provocant 
inconscientment un dramàtic crescendo de vertiginoses passions, ferotges zels i amors obsessius que 
amenacen de dur la situació més enllà dels límits.

Los Superbabies
(Superbabies: Baby Geniuses 2)

Gènere: Comèdia
Director: Bob Clark
Protagonistes: Jon Voight (Bill Biscane/Kane), Scott Baio (Stan Bobbins), Vanessa Angel 
(Jean Bobbins), Skyler Shaye (Kylie).

 
Sinopsi: Ell és capaç de salvar el món i al mateix temps continuar essent un nen gran. És fort; és 
misteriós; és encantador. És un heroi llegendari famós a tot arreu per les seves gestes temeràries, per la 
seva determinació a protegir els febles i defensar els innocents, i per la seva entrega darrera l'eradicació 
del mal. El seu nom en clau és Kahuna . El seu arsenal, tecnologia punta. El seu menjar favorit, pèsols 
escorreguts. Es tracta de tota una nova generació de nens enginyosos per a la seqüela del gran èxit que va 
ser "Unos peques geniales / Baby Geniuses". Però, ara, el destí de cada nen al món està en joc. El 
president d'un totpoderós imperi de la comunicació anhela controlar els cors i les ments de cada nen del 
món, i només un d'ells pot detenir-ho. A la guarderia Bobbins World, a Beverly Hills, el petit Archie Fisher 
està narrant l'apassionant i increïble història del Kahuna. Mig James Bond, mig Rambo, sembla una espècie 
de "superespia", un nen que ja té més de cinquanta anys de vida malgrat que el seu cos no ha envellit 
gens. El Kahuna és una ombra, un enigma, un nen petit que protegix tots els nens del món des d'una 
oficina secreta. Archie Fisher, a la guarderia, insisteix en el fet que la història és autèntica (malgrat que els 
altres no ho creuen) i donaria el que fos per experimentar la vida d'aventures del Kahuna. Però succeïxen 
coses molt estranyes quan Archie i els altres petits sostenen un enfrontament amb el gran magnat dels 
mitjans de comunicació Bill Biscane (Jon Voight). Per a sorpresa d'Archie, aquest descobreix que l'autèntic 
Kahuna existeix realment. Té sort, malgrat tot, perquè és el Kahuna en persona que apareix per traure'l 
del compromís. Kahuna li explica a Archie que ha vingut perquè Biscane és un vell enemic, i ara ha 
desenvolupat l'aterridora tecnologia per al control de la ment que, per via satèl·lit, arriba a tots els 
televisors. El malvat Biscane té la intenció de començar les seves proves de control mental amb els petits 
genials de la guarderia Bobbins World, i té Stan (Scott Baio) i Jean Bobbins (Vanessa Angel) completament 
confosos!. Comença una aventura tan divertida com apassionant que els petits no oblidaran fàcilment. El 
Kahuna frustra el pla de Biscane per raptar els nens i a la seva mainadera, Kylie (Skyler Shaye). En 
compte d'això, el Kahuna treu corrent els nens per dur-los als seus quarters altament secrets ocults a gran 
profunditat, sota de la "H" del famós i històric cartell de Hollywood! Les instal·lacions de Kahuna són un 
paradís per als nens: Una sala de control d'alta tecnologia, un centre de comunicacions, una sala de jocs 
amb les últimes novetats, un tobogan de parc aquàtic de grandària infantil! I també és el paradís per a 
Kylie, perquè el mainader del Kahuna és un tranquil adolescent que s'anomena Zack (Justin Chatwin). Fent 
ús d'un helicòpter amb tecnologia punta, el Kahuna transporta Archie i els altres cap a un emocionant, 
hilarant i embogit assalt per a la destrucció del centre de transmissions per satèl·lit de Biscane, abans que 
aquest pugui enviar les seves ones per controlar les ments de tot el globus.
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Princesa por sorpresa 2
(The Princess Diaries 2: Royal Engagement)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Garry Marshall
Protagonistes: Anne Hathaway (Princesa Mia), Julie Andrews (Reina Clarisse Renaldi), 
Hector Elizondo (Joseph), John Rhys-Davies (Vescomte Mabrey), Heather Matarazzo (Lilly 
Moscovitz), Chris Pine (Lord Nicholas Devereaux), Callum Blue (Lord Andrew Jacoby), 
Kathleen Marshall (Charlotte Kutaway), Tom Poston (Lord Palimore), Raven (Asana), 
Larry Miller (Paulo), Caroline Goodall (Helen, mare de Mia).

 
Sinopsi: Han passat tres anys des que Mia Thermopoli (Anne Hathaway), una adolescent llesta i 
malforjada d'un institut de San Francisco, va descobrir la seva ascendència real. Acceptat ja el seu títol de 
princesa, i acabada la Universitat a Princeton, se'n va a Genovia per acceptar el seu paper a la cort. Però 
quan arriba al Palau Reial, junt amb la seva entenimentada àvia la Reina Clarisse (Julie Andrews) 
s'assabenta que els seus dies com a fadrina estan comptats ja que ha de prendre possessió de la Corona. 
Les lleis del seu nou regne determinen que les princeses han de ser casades abans de ser coronades. Així 
que a més de realitzar un curs fulminant en costums, història i lleis de Genovia, ha de trobar marit, triar al 
seu futur espòs en menys de trenta dies, entre una desfilada impressionant de pretendents arribats de tot 
arreu. Dos joves cridaran l'atenció de la futura reina, però un d'ells només busca la seva caiguda.

Un toque rosa
(Touch of pink)

Gènere: Drama, comèdia romàntica 
Director: Ian Iqbal Rashid
Protagonistes: Jimi Mistry (Alim), Kyle Maclachlan (Cary Grant), Kristen Holden-Reid 
(Giles), Sue Mathew (Nuru), Brian George (Hassan), Veena Sood (Dolly), Raoul Bhaneja 
(Khaled), Liisa Repo-Martell (Delia).

 
Sinopsi: Alim (Jimi Mistry) està tan atrapat en el romanticisme, l'estil i els somnis del vell Hollywood que 
creu que està vivint amb l'esperit de Cary Grant (Kyle MacLachlan). Alim és un jove canadenc sud-asiàtic 
establert a Londres que viu amb el seu atractiu, encantador i intel·ligent nuvi anglès, Giles (Kristen Holden-
Ried), que no té ni idea de la vida fantàstica del seu amant. Alim i Giles són feliços junts, malgrat la 
presència de Cary, fins que la mare d'Alim, Nuru (Sue Mathew) arriba a fer-li una visita. Completament 
inconscient que el seu fill és gai, no dóna importància al fet que visqui amb Giles, i el propòsit de la seva 
visita és trobar una núvia musulmana apropiada per a Alim i convéncer-lo perquè torni al Canadà. Amb la 
mare en escena, els dos mons antagònics d'Alim comencen ràpidament a xocar, i ha de triar entre la seva 
vida de fantasia amb Cary i els plaers més terrenals de la vida real. La pel·lícula combina un xoc 
contemporani de cultures, valors i sexualitat, amb els plaers d'una comèdia romàntica a l'antiga.

Bad Santa
(Bad Santa) 

Gènere: Comèdia 
Director: Terry Zwigoff
Protagonistes: Billy Bob Thornton (Willie), Tony Cox (Marcus), Lauren Graham (Sue), 
Bernie Mac (Gin), John Ritter (Bob Chipeska), Brett Kelly (El noi), Lauren Tom (Lois).

 
Sinopsi: Santa és una persona plàcida. Santa no els pega al cap als nens que li donen puntades. Santa no 
beu tres martinis durant el seu esmorzar. Santa usa un bon desodorant. Billy Bob Thornton és Willie T. 
Stokes, un fracassat i ridícul Santa de grans magatzems que no pot evitar ser més llest que simpàtic. Sota 
el seu desproporcionat vestit vermell, Willie és en realitat un lladre de caixes de cabals que dóna un cop 
cada any, el dia de Nadal. Quan els compradors del Centre Comercial tornen a casa, aquest Santa i el seu 
enginyós Elf Marcus, el nan codelinqüent de Willie (Tony Cox), rebenten la caixa forta del magatzem i 
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s'apropien del seu botí de vacances. Acaben a Phoenix on Santa i el seu elf es se n'adonen que el seu 
robatori anual corre perill per culpa d'un director de magatzem (John Ritter), un detectiu de centre 
comercial amb molt de desimboltura (Bernie Mac), una fan sexi de Santa (Lauren Graham) i un innocent 
però assetjat inadaptat de 8 anys d'edat (Brett Kelly) que decideix creure que Willie tan intoxicat, mordaç i 
delictiu, és el veritable Santa que ha estat sempre cercant.

Clandestino
(Inguélézi)

Gènere: Drama
Director: François Dupeyron
Protagonistes: Marie Payen (Geneviève Mertens), Éric Caravaca (Kader), Françoise 
Lebrun (Maria), Mar Sodupe (Angela), Sophie Barjac (Colette), Bertrand Bossard 
(Christophe), Frédéric Solunto (Jean), Louise Raynaud (Lucie).

Sinopsi: Quan el seu marit mor després d'una llarga malaltia, Geneviève perd els seus punts de 
referència: s'aferra al seu dolor i s'allunya dels seus familiars i amics, només vol estar sola. Però un 
immigrant sense papers, únic supervivent de la bolcada de l'autocar en què viatjava clandestinament, 
s'amaga als portaequipatges del seu cotxe i, en el seu afany per arribar a Anglaterra, la farà enfrontar-se 
novament a prendre decisions, a actuar, a la vida.

Como romper con tu pareja
(Breakin' All the Rules)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Daniel Taplitz
Protagonistes: Jamie Foxx (Quincy Watson), Gabrielle Union (Nicky Callas), Morris 
Chestnut (Evan Fields), Jennifer Esposito (Rita Monroe), Peter MacNicol (Philip Gascon), 
Bianca Lawson (Helen Sharp), Jill Ritchie (Amy).

 
Sinopsi: Amb tot el tràfec del món editorial de les revistes en una ciutat com Los Angeles, les relacions 
poden ser una mica per provar, i concloure-les mai no ha estat una tasca senzilla. Quan Helen (Bianca 
Lawson) trenca amb el seu promès Quincy (Jamie Foxx) en la seva festa de compromís, aquest es queda 
desolat. La seva vida personal es troba ara a l'excusat y la seva vida professional no va molt millor. El seu 
cap Phillip (Peter MacNicol) ha obligat Quincy a acomiadar el 15% de la plantilla perquè té por de fer-ho ell 
mateix. Quan descobreix que no té estómec per acomiadar tota la gent de la llista, abandona la 
companyia. Quincy, rebolcant-se en la seva misèria, tracta d'exorcitzar els seus dimonis i escriu una carta 
des del cor a la seva núvia, detallant-li les repercussions psicològiques que la seva brusca ruptura li ha 
produït. El dolor del seu cor i la ràbia per ser abandonat sorgeixen amb els seus nous coneixements sobre 
les ruptures, i la seva carta es converteix en un manual sobre la forma adequada d'acabar una relació. 
Amb la qual cosa neix el "Manual sobre ruptures". El seu llibre es converteix en un èxit de vendes nacional, 
i fins i tot el seu antic cap acudeix a Quincy a la recerca de consell sobre com acabar la relació amb la seva 
avariciosa núvia, Rita (Jennifer Esposito). Mentrestant, el cosí de Quincy, Evan (Morris Chestnut), famós 
per les seves curtes relacions, demana a Quincy que l'ajudi a trencar amb la seva actual núvia. Nicky 
(Gabrielle Union). No obstant això, quan Quincy intenta ajudar, nota com afloren sentiments cap a ella i 
porta el seu món, encara feble, a la seva espiral final.

La historia del camello que llora
(The Story Of The Weeping Camel)

Gènere: Documental
Director: Luigi Falorni, Byambasuren Davaa
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Sinopsi: Primavera al Desert de Gobi, al Sud de Mongòlia. Una família de pastors nòmades ajuda els 
naixements de la seva bandada de camells. Un dels camells té serioses dificultats per donar a llum, però, 
amb l'ajut de la família, aconsegueix parir la seva cria, un camell diferent dels altres de color blanc. 
Malgrat els esforços dels nòmades, la mare rebutja el nounat, negant-li la seva llet i amor maternal. Quan 
semblen haver desaparegut totes les esperances, els nòmades envien els seus dos fills a un viatge pel 
desert, a la recerca d'un músic. Finalment un violinista és cridat al campament per dur a terme un ritual 
impressionant. L'arcaic so del violí unit al cant melòdic d'una de les dones arriba al cor de la mare de la 
cria: quan li tornen a portar al seu nounat, trenca a plorar i li dóna la llet que necessita per a sobreviure. 
Els directors es van inspirar en l'estil del documental de Robert Flaherty (Nanook l'esquimal), van recrear 
una sèrie d'esdeveniments per complir els seus objectius. Ambdós van filmar, incansablement, 
esdeveniments espontanis per a la història del bebè camell i de sa mare, i a més van optar per recrear 
certs moments en la vida quotidiana d'una família mongola. Un dels aquests moments ens mostra el 
conflicte d'un jove entre els seus desitjos d'una vida més moderna i occidental i la vida en família. La 
pel·lícula crea un contrast entre els dos, mostrant-nos el noi escoltant les faules tradicionals a la botiga de 
la seva família, i somiant amb la possessió d'una televisió.

La semilla de Chucky
(Seed of Chucky)

Gènere: Comèdia, terror 
Director: Don Mancini
Protagonistes: Jennifer Tilly (Veu de Tiffany / ella mateixa), Hannah Spearritt (Joan), 
John Waters (Pete Peters), Keith-Lee Castle (Psychs), Redman (ell mateix), Brad Dourif 
(Veu de Chucky), Billy Boyd (Veu de Glen / Glenda).

 
Sinopsi: 'La semilla de Chucky' presenta a Glen (Billy Boyd), el fill orfe de l'irresistible Chucky (Brad 
Dourif) i de la seva retorçuda esposa Tiffany (Jennifer Tilly). A Hollywood es prepara una pel·lícula sobre la 
llegenda urbana dels seus sanguinaris pares i Glen aprofita per ressuscitar-los. Però les relacions familiars 
són tot menys perfectes quan Glen descobreix que Chucky i la seva deliciosa Tiffany s'han llançat a una 
carrera tan infernal com criminal. Chucky no acaba de creure's que el seu fill no vulgui seguir els seus 
sagnants passos. Tiffany, totalment penjada de les estrelles de Hollywood, tampoc no acaba de creure's 
que el director hagi triat Jennifer Tilly per protagonitzar la pel·lícula. L'actriu no tarda a convertir-se, molt a 
contracor, en amfitriona de la temible família.

La ventana de enfrente
(La finestra di fronte)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Ferzan Ozpetek
Protagonistes: Giovanna Mezzogiorno (Giovanna), Massimo Girotti (Davide Veroli), 
Raoul Bova (Lorenzo), Filippo Nigro (Filippo), Serra Yilmaz (Emine), Maria Grazia Bon 
(Sara).

 
Sinopsi: Giovanna porta nou anys feliçment casada. Treballa en una granja de pollastres, cuina pastissos 
per a un cafè local i cuida nens. Tot va bé fins que el seu marit porta a casa un home amnèsic que ha 
trobat al carrer. En el seu intent d'ajudar-lo, Giovanna passa cada vegada més temps amb ell i a poc a poc 
va descobrint el seu misteriós passat: un número tatuat a l'avantbraç, la seva experiència en el món de la 
pastisseria, un nom: Simone.
Cada vegada més irritada amb la passivitat del seu marit, comença a fixar-se en el veí del davant, en el 
qual posa l'esperança de quelcom nou i excitant a la seua vida.
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Whisky

Gènere: Drama
Director: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll
Protagonistes: Andrés Pazos (Jacobo Koller), Mirella Pascual (Marta), Jorge Bolan 
(Herman Koller), Ana Katz (Graciela), Daniel Hendler (Martín).

 
Sinopsi: Montevideo, Uruguai. Jacobo té 60 anys. Des de la mort de la mare, a qui es va fer càrrec fins a 
l'últim dia, viu sol. L'única cosa a la vida és la seva modesta fàbrica de mitges, avui quasi en fallida. Marta 
té 48 anys i treballa per a Jacobo des de en fa 20. És l'empleada amb més experiència, oficia de 
supervisora, però compleix funcions més enllà d'això. Marta és l'encarregada de solucionar-li la vida a 
Jacobo. És la seva mà dreta. A poc a poc, entre tots dos va creixent una relació de mútua dependència, 
quasi simbiòtica. Cap dels dos no podria viure sense l'altre. Malgrat això la seva relació quotidiana és molt 
freda. Jacobo és callat i mai no parla amb Marta de coses que no estiguin relacionades amb la fàbrica. Ella, 
en algun moment va tractar que això no fos així, però ja va desistir, resignada. Herman és el germà petit 
de Jacobo, és casat, té dues filles i una reeixida fàbrica de mitges. Viu a Brasil i fa 20 anys que no ve a 
Montevideo; ni tan sols al funeral de la mare. En complir-se un any de la mort, s'ha de fer la cerimònia de 
la làpida (matzeiva) de la mare i Herman avisa que vindrà. Davant la visita del seu germà, Jacobo li 
demana a Marta que es faci passar per la seva esposa durant aquests dies. Herman sempre va ser molt 
competitiu amb el seu germà i sempre va guanyar. Aquesta vegada, Jacobo vol almenys aconseguir un 
empat. Marta viu l'encàrrec com una confirmació que ella és més que una empleada. És el premi a la 
fidelitat de tants anys. Una situació que per fi treurà Jacobo de l'ostracisme en què està immers. Marta 
s'instal·la a la casa de Jacobo, encara amb la presència de la mare i la seva malaltia, i planteja la farsa 
amb més entusiasme que Jacobo. Herman ha de pagar per haver abandonat Jacobo, a la mare i a la 
fàbrica. Però quan Herman arriba, no és el que Marta esperava. Herman és tot el que ella voldria que 
Jacobo fos: simpàtic, obert, vital. Marta sense adonar-se al començament i coquetejant després, es va 
acostant a Herman i això exacerbarà la gelosia de Jacobo. Herman ve a Montevideo a netejar la seva culpa 
per no haver estat aprop de la mare fins al dia de la seva mort. Per a saldar comptes amb Jacobo, li 
ofereix diners. Encara que ho necessita, Jacobo no pot acceptar-ho; només desitja que el seu germà se'n 
torni. Però l'estada s'allarga; un cap de setmana, un cotxe llogat, un viatge a la platja en què la farsa, la 
gelosia i la traïció guiaran els personatges cap a un lloc del qual no podran tornar enrera. "Whisky" és una 
història d'amor, gelosia i traïció. Un coratjós triangle amorós protagonitzat per tres personatges decadents 
on tot el que suggereix és molt pitjor que el que es diu.

La búsqueda
(National Treasure)

Gènere: Acció, aventures 
Director: Jon Turteltaub
Protagonistes: Nicolas Cage (Benjamin Franklin Gates), Diane Kruger (Dr. Abigail 
Chase), Harvey Keitel (Sadusky), Christopher Plummer (John Adams Gates), Jon Voight 
(Patrick Henry Gates), Justin Bartha (Riley Poole), Sean Bean (Ian Howe).

 
Sinopsi: Inspirada en antics secrets de la història americana, narra la recerca d'un tresor en el temps 
actuals. Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage), un home que ha dedicat la seva vida a cercar un tresor 
que pocs creuen que existeixi. Es tracta del llegendari Tresor dels Cavallers Templers, del que es deia que 
era el botí més increïble de tots els temps i que estava amagat en algun lloc d'Amèrica. Durant sis 
generacions, els membres de la família Gates van cercar les pistes que els Pares Fundadors d'Amèrica van 
deixar i van recórrer cada racó del país a la recerca del tresor. Ara, l'inconformista Ben Gates ha donat un 
gran pas endavant en aquesta recerca. A la fi ha aconseguit descobrir la pista definitiva que el durà fins al 
tresor: un mapa ocult en el revers de la Declaració d'Independència. L'existència del mapa arriba a oïdes 
d'un gran enemic de Gates (Sean Bean) i Ben s'enfronta a un difícil dilema: O és el primer a robar el 
document més important d'Amèrica, que està protegit pel sistema de seguretat més sofisticat del món, o 
deixarà que caigui en mans extremadament perilloses. En una carrera contrarrellotge, i lluitant contra els 
seus enemics i contra les autoritats, Gates s'uneix al seu amic Riley (Justin Bartha), tot un geni de la 
tecnologia, i amb l'atractiva i una mica apocada conservadora dels Arxius Nacionals, Abigail Chase (Diane 
Kruger) per aconseguir l'impossible. Aconseguiran dur a terme un dels robatoris més ambiciosos de la 
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història?. Ajudarà la Declaració d'Independència a Ben a arribar fins al tresor?. D'aventura en aventura 
que li porta dels conductes de ventilació dels Arxius Nacionals a les catacombes que poblen els subsòls de 
Nova York, Ben va trobant les respostes que s'amaguen darrera el misteri més gran d'Amèrica, el Tresor 
Nacional.

Los chicos del coro
(Les Choristes)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Christophe Barratier
Protagonistes: Gérard Jugnot (Clément Mathieu), François Berléand (Rachin), Kad 
Merad (Chabert), Jean-Paul Bonnaire (Maxence), Marie Bunel (Violette Morhange), 
Jacques Perrin (Pierre Morhange, adult), Didier Flamand (Pépinot, adult).

 
Sinopsi: El 1948, Clément Mathieu, professor de música sense ocupació accepta un lloc de vigilant en un 
internat de reeducació per a adolescents. El sistema repressiu aplicat pel director, Rachin, que a penes 
aconsegueix mantenir l'autoritat sobre els alumnes més difícils, no és ben vist per Clément que iniciarà els 
nois en el meravellós món de la música, transformant les seves vides. El mateix Mathieu davant l'actitud 
de Rachin, sent una íntima rebel·lia davant els seus mètodes que se suma a un creixent sentiment de 
desconcert i compassió pels nois. Intentant acostar-se a ells, se n'adona que la música atrau 
poderosament l'interès dels alumnes. Així decideix lliurar-se a la tasca de familiaritzar-los amb la màgia 
del cant coral, alhora que va transformant les seves vides per sempre i la seva pròpia. L'òpera prima del 
director Christopher Barratier, que a més compon part de la banda sonora, s'ha convertit en l'últim èxit de 
taquilla a França.

Polar Express
(The Polar Express)

Gènere: Animació
Director: Robert Zemeckis
Protagonistes: Tom Hanks (Nen Heroi, Pare Nen, Revisor, Santa, Rodamón), Michael 
Jeter (Smokey i Steamer), Peter Scolari (Noi Solitari), Nona Gaye (Noia heroïna), Eddie 
Deezen (Noia Setciències), Charles Fleischer (General Elfo).

 
Sinopsi: Pel·lícula d'animació basada en el llibre de literatura infantil de Chris Van Allsburg. Narra 
l'increïble aventura d'un nen que viatja en una nevada Nit de Nadal fins al Pol Nord per conèixer Santa 
Claus encara que no està molt segur de la seva existència. La vida del petit protagonista es veu alterada 
quan un gegantí i lluent tren negre de vapor s'atura a la porta de casa seva. El supervisor (Tom Hanks) li 
ofereix la possibilitat de pujar al vehicle i viatjar al Pol Nord. El noi, encara que, no sense molt vacil·lar, 
decideix pujar al vagó i junt amb un grup de nens que acabaran essent els seus amics -una nena llesta, 
decidida i amb talent, un nen setciències i molt egoista i un tímid i pobre jovenet- posen rumb a la casa de 
Papà Noel. Un llarg viatge ple de perilloses i excitants aventures per trobar-se amb el personatge més 
important del Nadal i així aclarir qualsevol dubte sobre la seva existència. Tots ells aprendran una valuosa 
lliçó, a més d'entendre que la fe no té edat, regles ni límits. 

Sobreviviendo a la Navidad
(Surviving Christmas)

Gènere: Comèdia
Director: Mike Mitchell
Protagonistes: Ben Affleck (Drew Lathem), Christina Applegate (Alicia Valco), James 
Gandolfini (Tom Valco), Catherine O'Hara (Christine Valco), Josh Zuckerman (Brian 
Valco), Bill Macy (Doo-Dah), Jennifer Morrison (Missy Vanglider), Udo Kier (Fotògraf), Sy 
Richardson (Sustitut de Doo-Dah), David Selby (Horace Vanglider), Stephanie Faracy 
(Letitia Vanglider).
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Sinopsi: Conscient que li espera un altre Nadal sol, Drew Latham decideix tornar a la idíl·lica casa de la 
seva infantesa per recordar l'època nadalenca amb la seva família. L'únic problema és que les persones 
que ara viuen a la casa no són la família de Drew. Però Drew està decidit a gaudir d'unes festes 
nadalenques com abans, i el fet que no conegui de res "la seva família", els Valco, li sembla un detall 
sense importància. Suborna els seus nous "pares" donant-los una petita fortuna amb la condició que li 
deixen passar les festes a la seva casa i fingeixin que és el seu fill. Quan els Valco ja comencen a 
preguntar-se si hi ha prou diners per aguantar Drew i la seva idea de com ha de ser el Nadal, la seva 
autèntica filla, Alicia, torna a casa gens disposada a adoptar al nou "germà".

Una Navidad de Locos
(Christmas with the Kranks)

Gènere: Comèdia
Director: Joe Roth
Protagonistes: Tim Allen (Luther Krank), Jamie Lee Curtis (Nora Krank), Dan Aykroyd 
(Vic Frohmeyer), Erik Per Sullivan (Spike Frohmeyer), Cheech Marin (Oficial Salino), Jake 
Busey (Oficial Treen), M. Emmet Walsh (Walt Scheel).

 
Sinopsi: Després de celebrar fidelment i feliçment el Nadal durant tota la seva vida, i amb la seva filla 
Blair (Julie Gonzalo) a Perœ treballant en un destacament de les Forces de Pau, Luther (Tim Allen) i Nora 
(Jamie Lee Curtis) Krank afronten la possibilitat de passar unes vacances molt solitàries. Una tempestuosa 
nit de Chicago, Luther mira amb ànsia un cartell lluminós de la finestra d'una agència de viatges i 
s'imagina a ell i a Nora torrant-se al sol en un creuer pel Carib. Què passaria si aquest Nadal anéssin sense 
arbre, sense llums de Nadal, sense bombons, sense festes, sense decoració, sense Nadal?. Encara que al 
començament Nora no està disposada a anar-se'n fora per vacances, aviat comença a agradar-li la idea. 
Però quan els seus veïns d'Hemlock Street s'assabenten, es queden horroritzats, especialment el 
portanoves local, Vic Frohmeyer (Dan Aykroyd). Entre els afectats hi ha els oficials de policia Salino 
(Cheech Marin) i Treen (Jake Busey), així com el millor amic de Luther al veïnat, Walt Scheel (M. Emmet 
Walsh). Els Krank s'estan saltant el Nadal? Inimaginable, impensable, intolerable. Per empitjorar les coses, 
Luther es nega a col·locar el seu Frosty l'Home de la Neu lluminós a la teulada. Totes les cases tenen el 
seu Frosty a la teulada per Nadal. Hemlock Street és famosa per això i ha guanyat diversos concursos 
patrocinats pel periòdic local per la seva decoració. La batalla d'enginy entre els Krank i els seus veïns 
acreix ràpidament, amenaçant l'harmonia de la comunitat i, sí, el propi esperit del Nadal. Llavors, sense 
avisar, Luther i Nora reben una trucada de Blair. Al final torna a casa per Nadal. Ara els Krank tenen 
menys de 24 hores per aconseguir que ells i totes les famílies de Hemlock Street tornen a tenir l'esperit 
nadalenc apropiat.

Dos hermanos
(Two brothers)

Gènere: Drama, aventures
Director: Jean-Jacques Annaud
Protagonistes: Guy Pearce (Aidan McRory), Jean-Claude Dreyfus (Eugène Normandin), 
Philippine Leroy-Beaulieu (Matilde Normandin), Freddie Highmore (Raoul), Vincent Scarito 
(Zerbino), Stéphanie Lagarde (Paulette), Maï Anh Le (Naï-Rea).

 
Sinopsi: En les ruïnes d'un temple asiàtic oblidat segles enrera, dos tigres germans creixen jugant i 
aprenent sota la mirada benigna dels Buda plens de molsa i vigilats pels seus pares. L'un era tímid i dolç i 
l'altre valent i atrevit. Quan un excaçador arriba per saquejar el temple sagrat, el destí dels dos germans 
canviarà per sempre. El germà tímid es converteix en estrella de circ amb el nom de Kumal. El valent es 
converteix en l'estimat company del fill de l'administrador colonial, que li posa el nom de Sangha abans de 
lliurar-lo a un príncep que li ensenyarà a barallar. En la maduresa els dos germans tornen a trobar-se a 
l'arena del príncep, on hauran d'enfrontar-se, cara a cara.
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El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo

Gènere: Comèdia
Director: Enrique López Lavigne, Juan Cavestany
Protagonistes: Santiago Segura (Borjamari), Javier Gutiérrez (Pocholo), Guillermo 
Toledo (Pelayo), Pilar Castro (Paloma), Gerardo Malla (Pare), Carmen de la Maza (Mare), 
Antonio De La Torre (Richy), Patricia Vico (Ana), María Ruiz (Piedad), Carles Sans 
(Fernando Gonzalez O'Shea), Andrés Lima (Professor), Javivi (Dependent Avis), Diego 
Paris (Bakala).

 
Sinopsi: A les nits dels anys 80, Borjamari i Pocholo es mouen a gust a la discoteca Aguacates. Experts a 
fer bromes passades de rosca a les noies, amb la seva desimboltura són els reis del local. Vint anys 
després, tot segueix igual. Encara que ara, els dos germans ja no són res a Aguacates ni en el nou món. 
Res excepte objecte de befa i burla. El seu cosí Pelayo, de qui acostumaven a riure's i abusar en 
l'adolescència, reapareix en les seves vides: ara és un modern esquiador, seductor i popular. No ha deixat 
passar el tren i es revenja de les antigues crueltats de Borjamari i Pocholo anunciant-los que Mecano es 
reunirà en un concert sorpresa. Borjamari i Pocholo s'ho creuen i es llancen a l'aventura en companyia de 
Paloma, una noia romàntica, emocionalment complexa, que està passant de nena a dona i que entra en 
l'història como un tifó. Paloma té les claus del cotxe de papà i també les claus de la felicitat de Borjamari i 
Pocholo. Són el trio perfecte. 
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