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Les entrenes de desembre de 2005
Doom
(Doom)

Gènere: Terror, acció, ciència-ficció
Director: Andrzej Bartkowiak
Protagonistes: Dwayne "The Rock" Johnson (Sarge), Karl Urban (John "Reaper" Grimm), 
Rosamund Pike (Dr. Samantha Grimm), Deobia Oparei (Destroyer), Ben Daniels (Goat), 
Razaaq Adoti (Duke), Richard Brake (Portman), Al Weaver (The Kid "El niño"), Dexter 
Fletcher (Pinky), Yao Chin (Mac), Robert Russel (Dr. Carmack).

 
Sinopsi: Doom, el cèlebre videojoc que va apassionar tota una generació, salta dels monitors d'ordinador 
a la gran pantalla convertit en una terrorífica aventura de ciència-ficció, plena de la mateixa excitació 
visceral i esborronadora que va fer del joc original un fenomen global. L'acció té lloc a l'estació 
d'investigació Olduvai, una remota instal·lació científica de Mart en què ha ocorregut una incidència 
realment greu. S'han cancel·lat els experiments i s'han interromput les comunicacions. Els pocs missatges 
que aconsegueixen arribar al seu destí són prou inquietants. S'ha declarat una quarantena de nivell 5 i els 
únics individus autoritzats a entrar o sortir del recinte són els membres del RRTS (Rapid Response Tactical 
Squad, o Esquadró tàctic de resposta ràpida): un grup d'experimentats Marines armats fins a les dents 
amb tota la munició necessària per neutralitzar qualsevol enemic. O això és el que ells pensen. Els 
investigadors de l'estació del Planeta Vermell han obert sense adonar-se'n una porta, i és per on només 
s'arriba a l'infern. Una legió de terribles criatures d'incert origen vigila en cada racó i ronda pels 
innumerables despatxos i túnels de l'estació, matant tot el que troben. Un zoo infernal de dimonis, 
esperits, follets, barons i Cavallers de l'Avern ha pres possessió d'Olduvai. I no ho tornaran sense barallar-
se. Després de segellar el portal que comunica amb la Terra, Sarge (Dwayne 'The Rock' Johnson), Reaper 
(Karl Urban) i la seva banda de mercenaris han de recórrer a tot el seu arsenal -i a algunes armes que 
troben pel camí- per complir l'ordre que han rebut: ningú no pot sortir d'allà amb vida. Per desgràcia, 
aquestes coses mai no surten segons els plans.

El imperio de los lobos
(L'Empire des loups)

Gènere: Acció, thriller 
Director: Chris Nahon
Protagonistes: Jean Reno (Jean-Louis Schiffer), Arly Jover (Anna Heymes), Jocelyn 
Quivrin (Paul), Laura Morante (Mathilde), Philippe Bas (Laurent), David Kammenos (Azer), 
Didier Sauvegrain (Ackerman), Patrick Floersheim (Charlier), Etienne Chicot (Amien), 
Albert Dray (Lugarteniente), Vernon Dobtcheff (Kudseyi).

 
Sinopsi: Anna Heymes (Arly Jover) té uns 30 anys i és l'esposa d'un dels més alts funcionaris del Ministeri 
de l'Interior. Fa més d'un mes que pateix al·lucinacions terrorífica i crisi d'amnèsia de forma regular, fins al 
punt que no reconeix el rostre del seu propi marit i fins i tot dubta de l'honradesa d'ell. Mentrestant, al 
districte número X, un capità de policia entestat, Paul Nertheaux (Jocelyn Quivrin), rep l'encàrrec de la 
investigació relacionada amb la mort de tres dones d'origen turc, que treballaven en uns tallers clandestins 
i els cossos de les quals han estat trobades horriblement mutilades. Per poder filtrar-se a la població turca 
del barri, Nertheaux no té una altra solució sinó recórrer a Jean-Louis Schiffer (Jean Reno), un dels seus 
antics col·legues conegut per la seva reputació de policia implacable.

El Tiovivo Mágico
(The Magic Roundabout)

Gènere: Animació
Director: Dave Borthwick, Jean Duval, Frank Passingham
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Sinopsi: Els Cavallets Màgics pateixen els efectes d'un terrible malefici: el malvat bruixot del fred Zeebad 
ha estat alliberat i el destí del País Encantat perilla. Mentre la terra es destrueix a poc a poc sota el glaç, 
Brian, Ermintrude, Dylan i Dougal, quatre amics sense més armes que el seu coratge i el seu valor, 
ajuntaran les forces per reptar el fred. Hauran de fer front a tot tipus de perills per recuperar els tres 
diamants màgics que trencaran el malefici que pateixen els Cavallets. Només llavors podran enviar Zeebad 
de tornada a la seva presó subterrània. No sembla tan difícil?. Potser caldria tenir en compte que els 
nostres “herois” són un caragol, una vaca, un conill i un gos. El destí és a les seves mans i només amb el 
seu treball en equip, l'amistat veritable i la seva sorprenent valentia aconseguiran salvar el País Encantat 
de morir sota un hivern perpetu.

Election
(Election / Hak seh wui)

Gènere: Drama, thriller
Director: Simon Yam (Lok), Tony Leung Ka Fai (Big D), Louis Koo (Jimmy), Nick Cheung 
(Jet), Siu-Fai Cheung (Mr. So), Suet Lam (Big Head), Ka Tung Lam (Kun), Tian-lin Wang 
(Oncle Teng), Maggie Siu (Mrs. Big D). 

Sinopsi: Ha arribat l'hora, com succeeix cada dos anys, per als membres més grans de la més vella tríade 
d'Hong Kong, la Wo Shing Society, de triar el seu nou president. Les rivalitats feroços emergeixen entre els 
dos candidats a fer-se amb el càrrec. Lok (Simon Yam) és el favorit per guanyar, però el seu rival, Big D 
(Tony Leung Ka-Fai), no s'aturarà davant res perquè això canvïi, fins i tot anar en contra d'anys de tradició 
i influenciar el vot amb els diners i la violència. Una lluita pel poder que amenaça de dividir la tríade en 
dos. Pot la Wo Shing Society mantenir l'equilibri entre els seus mètodes tradicionals de fraternitat i el món 
dels negocis del S.XXI?.

En tus manos
(In your hands / Forbrydelser)

Gènere: Drama
Director: Annette K. Olesen
Protagonistes: Petrine Agger (Elisabeth), Jens Albinus (Carsten), Sarah Boberg (Jossi), 
Trine Dyrholm (Kate), Benedikte Hansen (Lizzie), Helle Hertz (mare de Jossi), Ann 
Eleonora Jørgensen (Anna), Nicolaj Kopernikus (Henrik), Lisbet Lundquist (Nurse), Luna 
Worsøe Mollerup (Luna), Kirsten Olesen (Prison warden), Mette Munk Plum (Aase), Henrik 
Prip (Doctor), Lars Ranthe (Frank), Sonja Richter (Marion).

 
Sinopsi: Anna (Ann Eleonora Jørgensen), una teòloga acabada de graduar, és casada amb Frank (Lars 
Ranthe). Tots dos han estat intentant tenir un bebè durant anys però fins ara tot ha estat en va. Déu no 
sembla voler que Anna quedi embarassada, però quan li ofereixen un lloc temporal com a capellà de la 
presó amb tasques especials en el bloc de les dones, la seva vida canvia per sempre. Com a consellera 
espiritual d'un grup de persones, que no estan considerats precisament com els millors fills de Déu, coneix 
Kate (Trine Dyrholm), que acaba de ser traslladada d'una altra presó. Kate aconsegueix de seguida un 
estatus especial al centre. Es tracta d'una noia misteriosa i reservada respecte al seu passat i al delicte que 
va cometre. Una de les internes, Marion (Sonja Richter), ha sentit rumors que Kate posseeix poders 
especials, un rumor que es confirma quan aquesta acudeix a Kate perquè l'ajudi a superar la seva 
drogoaddicció. El bloc femení de la presó està controlat per la dominant Jossi (Sarah Boberg), que és 
l'encarregada de subministrar drogues a les seves companyes. A Jossi no li agraden els poders de Kate, ja 
que interfereixen en els seus negocis. Anna té interès a conèixer la tímida i poc comunicativa Kate pel que 
li ha dit Marion. No obstant això, Kate no li cal consellera espiritual, i al seu lloc se sent atreta per Henrik 
(Nicolaj Kopernikus), un tranquil guàrdia de presó que endevina la vulnerabilitat que s'amaga rera la seva 
reservada aparença externa. Quan Anna descobreix que per increïble que sembli està embarassada, la 
seva alegria serà, no obstant això, breu, ja que se li comunica que el seu bebè nonat té un defecte en els 
cromosomes i que cap doctor no pot predir quines seran les conseqüències si decideix donar a llum el 
bebè. En aquest moment, Anna s'enfronta a l'elecció més seriosa i decisiva de la seva vida. Ha de triar 
l'avortament que se li proposa o ha de tenir fe en el seu Déu i acceptar el que la vida i el seu fill nonat li 
deparen?. O abans ha de recórrer a Kate que potser podrà fer quelcom amb les seves mans?.
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Manuale d'amore
(Manuale d'amore)

Gènere: Comèdia
Director: Giovanni Veronesi
Protagonistes: Carlo Verdone (Goffredo), Silvio Muccino (Tommaso), Luciana Littizzetto 
(Ornella), Sergio Rubini (Marco), Margherita Buy (Barbara), Jasmine Trinca (Giulia), 
Rodolfo Corsato (Alberto Marchese), Dino Abbrescia (Gabriele), Dario Bandiera (Piero), 
Luis Molteni (Abogado de Goffredo), Anita Caprioli (Livia).

 
Sinopsi: "Manuale d'amore" relata situacions per les quals passen moltes parelles al llarg de les seves 
vides. És una història d'amor, vista a través d'un calidoscopi de colors, que descriu les quatre fases de 
l'amor: l'enamorament, la crisi, la traïció i l'abandó. Així, les fases de "Manuale d'amore" estan narrades en 
quatre episodis protagonitzats per quatre parelles diferents. Es tracta d'històries normals i extraordinàries, 
dolces i iròniques, romàntiques i divertides. Acolorides com un calidoscopi, emocionants com l'amor 
mateix. Tommaso (Silvio Muccino) i Giulia (Jasmine Trinca) estan vivint el procés d'enamorament: primera 
cita, primer petó, sexe meravellós, convivència i boda. Barbara (Margherita Buy) i Marco (Sergio Rubini) 
estan travessant la primera crisi d'una llarga relació: els ajudaria a superar-la tenir un fill?. Ornella 
(Luciana Littizzetto) està destrossada per una tràgica traïció que vol superar amb una força i energia 
inusuals, mentre s'aplica en la seva lluita contra el seu enemic genèric: l'home. Goffredo (Carlo Verdone) 
està intentant acceptar l'abandó. És la primera gran tragèdia de la seva vida, i està tan poc preparat per 
superar-la que decideix ajudar-se d'un àudio-llibre amb el prometedor títol "Manuale d'amore" (Manual 
d'amor) i que conté consells per a persones amb el cor trencat."Manuale d'amore" explora els misteriosos i 
incomprensibles amagatalls del cor humà on els amors mal entesos, les tragèdies familiars, els romanços 
eterns i les relacions efímeres poden deixar empremtes i cicatrius inesborrables. És un viatge que parla de 
nosaltres, de tots nosaltres.

New Police Story
(San ging chaat goo si)

Gènere: Acció
Director: Benny Chan
Protagonistes: Jackie Chan (Wing), Nicholas Tse (Fung), Charlie Yeung (Ho Yee), 
Charlene Choi (Sa Sa), Daniel Wu (Joe), Dave Wong (Sam), Andy On (Tin Tin), Terence 
Yin (Fire), Hayama Go (Max), Coco Chiang (Sue). 

 
Sinopsi: Wing (Jackie Chan) és un súper policia resident al Departament de policia de Hong Kong. És el 
millor de tots perquè resol cada cas que cau en a les seves mans en un temps rècord. Fung (Nicholas Tse) 
és un rebel incansable que coneix perfectament els carrers de Hong Kong; ansieja convertir-se en un 
agent de policia. Però el passat criminal del seu difunt pare fa que la seva ambició sigui un somni 
impossible. No obstant això, el noi té finalment la seva oportunitat d'exercir com a detectiu quan convenç 
Wing que és efectivament un agent de policia i formen equip per localitzar un grup d'adversaris 
veritablement perillós: La Banda dels Cinc... Dirigits per Joe (Daniel Wu), la banda la integren cinc joves 
criminals amb sang freda. La primera ocasió en què els veiem en acció, roben un banc abans de fer saltar 
l'alarma de l'edifici intencionadament, prenent-se la resposta dels agents de policia com a simple pràctica 
de tir. Joe (Daniel Wu) empra videojocs violents amb armes de foc a manera d'inspiració per crear les 
trampes més elaborades i mortals per a la policia. Essent fill d'un pare autoritari i agressiu, un veterà 
agent de la policia, Joe ha anat alimentat des de la infantesa un odi profund cap als integrants del cos. 
Obté gairebé un plaer sàdic cada cop que fereix o assassina els representants de la llei a Hong Kong. Wing 
i el seu equip d'astuts policies amb vestits d'Armani reben el cas de la Banda dels Cinc. No tarden a 
localitzar el cau dels delinqüents i efectuar una incursió. No obstant això, són traïts per Sam (Wang Chieh), 
el suposat company d'armes de Wing. Els homes de Wing cauen en la trampa i moren a trets un a u. Tan 
sols s'esquitlla ell… Com a conseqüència d'aquesta massacre, la vida de Wing s'enfonsa. Tots els seus 
col·legues han mort, fins i tot Rocky, el germà de la seva núvia Ka Yee (Charlie Young). Això fa que 
s'amagui d'ella. Encara que tècnicament segueix al cos, s'enfonsa en un abisme d'alcoholisme i 
desesperació. Certa nit, Fung troba al seu ídol ebri tirat al carrer inconscient. El treu del rierol i se 
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l'emporta a casa. Fung veu en Wing la possibilitat de viure el seu somni i simula ser un policia a qui els 
superiors de l'agent li han encomanat que l'ajudi a capturar la Banda dels Cinc. Fung compta amb l'ajuda 
de Fa Fa (Charlene Choi), una bonica i desimbolta policia encarregada de l'ordinador de la divisió de 
delictes. La jove se sent atreta envers Fung i l'ajuda a localitzar Sam. Sam ha abandonat el cos de policia, 
canviat el nom i ocultat en un nightclub local. Wing i Fung assetgen a preguntes un Sam nerviós i llavors, 
acudeixen a una prova d'esports extrems (X-games) amb mountain bikes per les teulades. Quan els 
membres de la banda descobreixen que han estat descoberts, Sam rep un tret i mor. Requisant una de les 
mountain bikes, Wing encara una cacera furiosa i accelerada al llarg de l'skyline d'Hong Kong, per a tot 
seguit descendir sobre el sostre d'un autobús i després pels carrers de la ciutat. Wing manté la cacera, 
obligant l'aterrit Fung a estar a l'altura de les seves temeràries maldats. Els despietats criminals obren foc 
contra els nens d'un jardí d'infància i escapoleixen emparant-se en el guirigall que s'origina. Wing 
descobreix que Fung no és policia, no obstant això, abans que pugui interrogar-lo, el jove ho arregla tot 
per establir una reunió entre Wing i Ka Yee. Però Wing encara està emocionalment paralitzat per un 
sentiment de culpabilitat a causa de la mort de Rocky, el germà de Ka Yee. De tornada a la comissaria de 
policia, Wing s'enfronta a Fung, qui admet que s'ha fet passar per agent de policia perquè vol reclamar la 
recompensa per la captura de la Banda dels Cinc. En reconèixer que és gràcies a Fung que ha recuperat 
part de la seva antiga seguretat en si mateix, Wing permet al jove que romangui al seu costat. Un cop 
refet del tot, Wing comença a unir peces i identifica els cinc de la Banda. A mesura que s'acumulen les 
evidències, Fung i Wing descobreixen que l'edifici usat per als esports extrems (X-games) va ser llogat a 
Joe, i es disposen a fer-li algunes preguntes. Es quedaran atònits quan descobreixin que el pare de Joe és 
un agent de policia veterà. Ka Yee acudeix a la comissaria de policia per veure Wing, només perquè Joe la 
capturi i l'obligui a dur una bomba de rellotgeria. Wing aconsegueix introduir la bomba al soterrani de la 
policia, no obstant això, esclata de totes maneres i Ka Yee és ferida i cau en coma. Fung és arrestat per 
fer-se passar per un agent de policia, i Wing per haver-lo ajudat i encobert. Tots dos són reclosos a les 
cel·les de la comissaria, però Fa Fa els ajuda a fugir amb la complicitat dels altres agents que secretament 
estan del costat de Wing. Mentrestant, Joe reuneix el seu equip i tracta d'activar una estratègia definitiva. 
No obstant això, ara Wing està familiaritzat amb els seus procediments, i empra la informació que tant ell 
com Fung han reunit gràcies a Fa Fa per donar el tomb a la situació. El mateix escenari en què van perdre 
la vida els col·legues de Wing torna a ser-ho però per a la cacera de la banda dels Cinc. Wing aconsegueix 
superar per fi les seves pròpies pors i recorre a tota la força i coratge que li queden per vèncer Joe 
finalment. Ka Yee es recupera. Ella i Wing reprenen la relació, mentre Fung desapareix després de pagar a 
Wing un deute secret i personal que li devia des de fa temps.

Los dos lados de la cama

Gènere: Comèdia musical
Director: Emilio Martínez Lázaro
Protagonistes: Ernesto Alterio (Javier), Guillermo Toledo (Pedro), Alberto San Juan 
(Rafa), María Esteve (Pilar), Lucía Jiménez (Raquel), Pilar Castro (Carlota), Secun De La 
Rosa (Carlos), Verónica Sánchez (Marta), Juana Acosta (Gemma).

 
Sinopsi: Han passat 3 anys i sembla que els nostres protagonistes s'han centrat. Javier (Ernesto Alterio) 
es casarà amb Marta (Verónica Sánchez), una jove metgesa que ha aconseguit curar-li la por al 
compromís. Pedro (Guillermo Toledo) està completament enamorat de Raquel (Lucía Jiménez), la seva 
nova núvia, amb la qual per fi es planteja un futur en comú. Rafa (Alberto San Juan) sembla que també ha 
trobat la felicitat junt amb Pilar (María Esteve), que no només l'estima i se'n fa càrrec, sinó que també el 
reeduca amb un estil peculiar. Els nois senten que per fi han madurat i seran capaços de viure en parella, 
fins aquí tot perfecte, però&.i les noies què opinen d'això?. Raquel i Marta tenen plans diferents que posen 
en perill l'estabilitat de les seves parelles. Pilar ha trobat novament la il·lusió de l'amor amb un amant 
desconegut, a què també està reeducant, com no podia ser de cap altra manera, a la seva manera. I per 
acabar de complicar la situació en la vida dels nois apareix una nova dona: Carlota (Pilar Castro), dolça, 
imprevisible, divertida i original, que, per descomptat, farà que perdin el cap. Què faran Raquel i Marta 
amb els seus "reformats" nuvis?. Qui serà l'amant secret de Pilar?. Què farà Rafa respecte d'això?. Què 
pinta Carlota en tot això?. Trobaran Pedro i Javier la felicitat?. On i com ho faran?. Tot això ho descobrirem 
només en l'última cançó, perquè aquest cop també canten. Per descomptat.
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Doce fuera de casa
(Cheaper by the Dozen 2)

Gènere: Comèdia
Director: Adam Shankman
Protagonistes: Steve Martin (Tom Baker), Bonnie Hunt (Kate Baker), Piper Perabo (Nora 
Baker), Tom Welling (Charlie Baker), Hilary Duff (Lorraine Baker), Kevin Schmidt (Henry 
Baker), Alyson Stoner (Sarah Baker), Jacob Smith (Jake Baker), Forrest Landis (Mark 
Baker), Liliana Mumy (Jessica Baker), Morgan York (Kim Baker), Blake Woodruff (Mike 
Baker), Brent Kinsman (Nigel Baker), Shane Kinsman (Kyle Baker), Eugene Levy (Jimmy 

Murtaugh), Carmen Electra (Sarina Murtaugh), Jaime King (Anne Murtaugh), Taylor Lautner (Eliot), 
Jonathan Bennett (Bud McNulty), Alexander Conti (Kenneth Murtaugh), Haylee Wanstall (D.D. Doobner).

 
Sinopsi: Tom Baker (Steve Martin) i la seva dona Kate (Bonnie Hunt), esperen reunir la seva família en 
unes memorables vacances estivals, porten als seus 12 fills al rústic llac Winnetka, a Wisconsin, que ha 
estat el lloc en què de sempre han passat les seves vacances. Però la seva pau i serenitat s'esgoten en sec 
quan han s'enfronten en una contesa amb els hipercompetitius membres d'una altra gran estirp de la qual 
Jimmy Murtaugh (Eugene Levy), vell rival de Tom, n'és el cap de família.

El último cazador
(The last trapper)

Gènere: Aventures, documental
Director: Nicolas Vanier

 
Sinopsi: Autèntics paranyers com els d'abans, com ara David Crockett, Jack London o Jeremiah Jonson, ja 
no existeixen avui. Encara resta, no obstant això, una última ànima que continua vivint segons l'antiga 
filosofia dels paranyers, convivint en harmonia amb la natura. La ficció creada es basa en la vida de 
Norman (L'Últim paranyer), té 50 anys i viu amb Kebaska, una índia Nehanni. La pel·lícula ens intrudueix 
en la lluita i drama que suposa la seva vida diària, i també de les aventures i els perills en què els seus 
gossos en són els principals protagonistes.

Guardando las apariencias
(Saving Face)

Gènere: Drama, comèdia romàntica
Director: Alice Wu
Protagonistes: Michelle Krusiec (Wil), Joan Chen (Ma), Lynn Chen (Vivian Shing), Jin 
Wang (Wai Gung), Guang Lan Koh (Wai Po), Jessica Hecht (Randi), Ato Essandoh (Jay), 
David Shih (Norman), Brian Yang (Little Yu), Nathanel Geng (Stimson Cho), Mao Zhao 
(Old Yu), Louyong Wong (Dr. Shing), Clare Sum (Mrs. Wong), Qian Luo (Mrs. Shing), 
Richard Chang (Stephen).

 
Sinopsi: Per a Wilhelmina "Wil" Pang (Michelle Krusiec), novaiorquesa de 28 anys, la vida és una 
representació de jocs malabars entre una brillant carrera com a cirurgiana i les seves responsabilitats com 
a filla obedient. Igual que la línia 7 del metro que la porta a visitar la seva família xinesa un cop per 
setmana, Wil està permanentment en trànsit entre dos mons. Les expectatives de la societat de Flushing, 
Queens, de la qual procedeix, i el seu propi desig d'allunyar-se d'ella han aconseguit que Wil estigui 
satisfeta amb la vida paral·lela que ha optat portar, malgrat que això comporti un involuntari joc de 
endevinalles amb sa mare viuda (Joan Chen) i el vell món que aquesta representa. El ball de màscares és 
còmic fins i tot en el seu dolor, ja que Wil tolera les cites setmanals que sa mare li organitza perquè es 
relacioni amb bons partits americans de procedència xinesa en les reunions socials xineses dels divendres; 
no obstant això, quan la màscara de Ma s'esquerda per primera vegada, de seguida tot es converteix en 
una farsa. Una nit, Wil torna a sa casa i es troba a Ma a la porta, embarassada. Deshonrada per la 
comunitat xinesa, i sense cap lloc on anar, Ma es trasllada a viure amb la seva filla, la qual cosa posa en 
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dificultats a Wil per alimentar la seva relació en potència amb la meravellosa ballarina Vivian (Lynn Chen). 
Quan els seus atentament compartimentats mons xoquen, Wil es veu obligada a cercar un marit per sa 
mare, a calmar la seva núvia, i a triar entre trencar un cicle basat a mantenir les aparences o arriscar-se a 
perdre la noia que estima. La pel·lícula és una comèdia romàntica sobre una filla que lluita per entendre el 
cor de sa mare, la qual cosa, al final, li permet entendre el seu propi. És la història d'amors sobreentesos, 
tabús culturals i contemporanis, i el viatge interior que realitzen dues dones per intentar viure la seva vida 
amb franquesa.

Kirikú y las bestias salvajes
(Kirikou et les bêtes sauvages)

Gènere: Animació
Director: Michel Ocelot, Bénédicte Galup

 
Sinopsi: L'avi, al seu tron de la gruta blava, ens narra com Kirikú es converteix en jardiner, detectiu, 
terrissaire, comerciant, viatger i metge i com el més petit i valent dels herois haurà de cercar al seu 
interior per trobar el valor, l'astúcia i la generositat necessàries per triomfar sobre el mal.

La profecía de las ranas
(La prophétie des grenouilles)

Gènere: Animació
Director: Jacques-Rémy Girerd

 
Sinopsi: Quaranta dies i quaranta nits de pluja - el món ja ha viscut una inundació com aquesta, i ara, 
torna a succeir. Les granotes, havent profetitzat la catàstrofe que s'apropa, intentar avisar els humans. 
Així, dos adults i dos nens cerquen refugi en un enorme graner - una espècie d'arca improvisada. En 
aquesta increïble casa flotant reuneixen els animals de la seva granja i els animals del zoo veí. Però 
desafortunadament, l'únic menjar disponible són 28 tones de patates que porten a bord. Mentre els porcs 
omplen les seves panxes i els animals herbívors no es queixen, hi ha remors de descontent per part dels 
animals carnívors, que comencen a repartir mirades golafres cap als panxells temptadors dels seus 
companys de viatge. En particular, hi ha una criatura maliciosa i traïdorenca que comença a sembrar el 
desacord entre ells. Els nens hauran de demostrar un increïble coratge i resistència per aturar l'odiosa 
bèstia i evitar així la irreversible extinció de les espècies supervivents.

Olentzero y el tronco mágico

Gènere: Animació
Director: Juanjo Elordi

 
Sinopsi: És Nadal en un petit llogaret dels pirineus. Olentzero és un entranyable personatge que 
representa l'esperit nadalenc i reparteix els regals als nens. Ha rebut ja totes les cartes dels nens de la vall 
i està veient el seu comportament a través del tronc màgic, que crema a la seva xemeneia. En aquests 
dies ha arribat al poble un malvat home de negocis que pretén tallar el bosc per construir una estació 
d'esquí. Serà ell qui robi a Olentzero el tronc màgic i totes les cartes, posant en perill que els nens puguin 
rebre els seus regals. Anjé, un jove carboner, serà l'encarregat de posar les coses al seu lloc. Amb l'ajut 
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dels altres nens del poble, passaran una infinitat d'aventures i perills fins aconseguir que la normalitat torni 
a la vall i el Nadal pugui seguir el seu curs.

Tierra de pasiones
(Nouvelle-France)

Gènere: Drama romàntic
Director: Jean Beaudin
Protagonistes: Noémie Godin-Vigneau (Marie-Loup Carignan), David La Haye (François 
Le Gardeur), Juliette Gosselin (France Carignan - 10 anys), Sébastien Huberdeau Xavier 
Maillard), Gerard Depardieu (Pare Thomas Blondeau), Bianca Gervais (Acoona), Irène 
Jacob (Angélique De Roquebrune), Pierre Lebeau (Joseph Carignan), Vincent Perez 
(Intendente François Bigot), Isabel Richer (France Carignan - 30 anys), Johanne-Marie 

Tremblay (Madeleine Carignan), Tim Roth (William Pitt), Jason Isaacs (James Wolfe), Colm Meaney 
(Benjamin Franklin), William Merasty (Owashak), Monique Mercure (Hortense), Michael Maloney 
(Gobernador James Murray), Benoît Dagenais (Le Joufflu).

 
Sinopsi: L'època (1758-61) és "una era de passions", el turbulent període que hi ha entre la debacle de 
Nova França a Amèrica del Nord i la instauració del règim anglès. Inspirada en fets reals, la tràgica història 
d'amor entre una jove pagesa de la regió de Baix Sant Llorenç i d'un audaç aventurer es veu marcada per 
un destí inexorable que reflecteix una altra història ja escrita, la de l'abandó del Canadà per França. Li 
Gardeur és un jove temerari i aventurer. Incapaç d'integrar-se en el si d'una família massa burgesa per al 
seu gust, prefereix deambular pels boscos i viure amb els indis americans, als qui els colons anomenen 
"salvatges". En acabar la temporada de caça, François torna al Quebec. Massa tard: son pare va morir tres 
dies abans, i l'herència que li deixa li proporcionarà més penes que alegries. En efecte, el jove descobreix 
que son pare, confabulat amb l'intendent Bigot, duia a terme fraus financers d'envergadura que, amb el 
temps, contribuiran a la caiguda de Nova França. El dia després de la seva arribada, François coneix a la 
plaça del mercat Marie-Loup, filla del moliner Carignan i immediatament sorgeix entre ells l'amor. Malgrat 
els seus orígens humils, Marie-Loup és una jove decidida i avançada al seu temps. La seva franquesa i la 
seva llibertat d'esperit atrau les crítiques del pare Blondeau, que resulten poc enèrgiques perquè el 
sacerdot està secretament enamorat d'ella. L'amistat de la jove amb els "salvatges" no és ben vista per la 
gent del lloc, i es rumoreja que té "poders de bruixa" perquè sap utilitzar la medicina dels xamans indis. La 
fe i l'abandó. La fe en l'amor etern. La fe del capellà que es resisteix a l'invasor convertint-se en el seu 
aliat. La fe de Marie, que ho donarà tot i la de François, que també ho donarà tot. L'abandó de Nova 
França per part de la mare pàtria. L'abandó d'un país. L'abandó d'una dona. Un fresc immens. Personatges 
que es desmarquen d'un segon pla per a cobrar protagonisme. Els seguim, viuen la seva passió davant els 
nostres ulls. No volem veure'ls morir, abandonar-nos. Continuem creient que l'amor triomfarà. O potser 
no. La Història com a teló de fons que propaga com un ressò els seus drames. Ella ens commociona amb el 
seu esplendor, la seva força. La seva traïció.

Vete y vive
(Va, vis, et deviens)

Gènere: Drama
Director: Radu Mihaileanu
Protagonistes: Yaël Abecassis (Yaël Harrari), Roschdy Zem (Yoram Harrari), Moshe 
Agazai (Schlomo - nen), Moshe Abebe (Schlomo - jove), Sirak M. Sabahat (Schlomo - 
adult), Roni Hadar (Sarah), Yitzhak Edgar (Qès Amrah), Rami Danon (Papy), Meskie 
Shibru Sivan (mare de Schlomo), Mimi Abonesh Kebede (Hana), Raymonde Abecassis 
(Suzy).

 
Sinopsi: 1984. Procedents de diversos països arruïnats per la fam, centenars de milers de persones es 
refugien en campaments al Sudan. A instàncies dels Estats Units i Israel s'ha posat en marxa un vast 
projecte (Operació Moisès) per portar els jueus etíops (falashas) a Israel. Una mare cristiana convenç el 
seu fill de nou anys perquè digui que és jueu. Només així sap que sobreviurà. El noi arriba a la Terra 
Promesa. Oficialment és orfe i l'adopta una família sefardita francesa que viu a Tel Aviv. Creix amb la por 
que descobreixin el seu secret, no és jueu ni orfe, només és negre. Descobrirà l'amor, la cultura occidental 
i el judaisme d'una banda, i el racisme i la guerra als Territoris Ocupats per una altra. Es convertirà en 
jueu, israelià, francès i tunisià, una veritable Torre de Babel humana. Però mai no oblidarà la seva 
autèntica mare, la que es va quedar al campament, i sempre somiarà de retrobar-la novament. 
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King Kong
(King Kong)

Gènere: Aventures, fantàstica
Director: Peter Jackson
Protagonistes: Naomi Watts (Ann Darrow), Jack Black (Carl Denham), Adrien Brody 
(Jack Driscoll), Andy Serkis (King Kong), Thomas Kretschmann (Capità Englehorn), Colin 
Hanks (Preston), Kyle Chandler (Bruce Baxter), Jamie Bell (Jimmy), Lobo Chan (Choy), 
Evan Parke (Hayes).

  
Sinopsi: Som al 1933. Ann Darrow (Naomi Watts), una actriu de vodevil, com molts novaiorquesos durant 
la Depressió, no troba feina. No està disposada a baixar de nivell i convertir-se en actriu de varietats. 
Estudia les poques opcions que li queden mentre deambula pels carrers de Manhattan. Impulsada per la 
fam, intenta robar sense èxit una poma de la parada d'un fruiter. Per sort, la rescata el cineasta Carl 
Denham (Jack Black). Segons sembla, aquest home de negocis, cineasta i aventurer també és un lladre, 
perquè acaba de robar l'única còpia de la seva última i inacabada pel·lícula davant dels executius de la 
productora quan han amenaçat de retirar-li els fons. Disposa d'unes poques hores per reunir el seu equip i 
embarcar-lo a bord del vapor "S.S. Venture" per poder acabar la seva pel·lícula, una barreja d'acció i 
documental. Encara que tots creuen que el vaixell posarà rumb a Singapur, Carl Denham espera trobar i 
rodar un misteriós i llegendari lloc, l'illa Calavera. Per mala sort, l'actriu principal l'ha deixat plantat. La 
seva desesperada recerca d'una actriu de la talla 36, i que ja té el vestuari, l'ha portat fins a Ann. La jove 
actriu no està molt disposada a embarcar-se en aquesta aventura, però canvia d'opinió quan s'assabenta 
que Jack Driscoll (Adrien Brody), un dramaturg molt de moda, és l'autor del guió. La quantitat que li dóna 
el seu amic Carl per inventar-se aventures és molt més elevada del que acostuma a cobrar per una obra 
de teatre. Amb la nova protagonista i el gens convençut guionista a bord, el "vaixell cinematogràfic" de 
Carl Denham surt del port de Nova York i posa rumb a un destí que ningú no ho havia previst.

Freeze Frame
(Freeze Frame)

Gènere: Thriller bèl·lic
Director: John Simpson
Protagonistes: Lee Evans (Sean Veil), Sean McGinley (Detectiu Emeric), Ian McNeice 
(Saul Seger), Colin Salmon (Detectiu Mountjoy), Rachael Stirling (Katie Carter), Rachel 
O'Riordan (Mary Shaw), Andrea Grimason (Susan), Martin McSharry (Sam), Gabriella 
Henriette (Moira), Emily Anthony (Maggie).

 
Sinopsi: Sean Veil (Lee Evans) és un sospitós d'assassinat ultraparanoic que s'enregistra en vídeo al 
voltant del rellotge per tenir una coartada sòlida per si és acusat d'algun altre crim. Però succeeix un nou 
assassinat, i la cinta que podria demostrar la seva innocència desapareix misteriosament. Llavors 
començarà una carrera personal per crear la seva coartada. Haurà de fabricar les proves de les hores que 
falten.

Irene
(Irène)

Gènere: Drama, comèdia romàntica
Director: Ivan Calbérac
Protagonistes: Cécile De France (Irène), Bruno Putzulu (François), Olivier Sitruk (Luca), 
Estelle Larrivaz (Sophie), Agathe de la Boulaye (Salomé), Patrick Chesnais (Gazet), 
Evelyne Buyle (Jacqueline), Gérard Chaillou (Henri), Vincent Leenhardt (Martin).

Sinopsi: Irène (Cécile De France) és una jove provinciana, quelcom maldestre i una mica somiadora, que 
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ho té tot per a ser feliç: és atractiva, té un bon treball, amigues simpàtiques i un pis nou amb bones vistes 
de París. Però, cada cop que coneix algú la relació es torna una veritable catàstrofe: o és casat i no es 
decideix a deixar la seva dona, o acaba de mudar-se a Tòquio o, pitjor encara, descobreix que és 
homosexual a meitat de la relació... Als seus trenta anys, per a desesperació dels seus pares, Irene 
segueix sense parella... ja és hora que això canvïi!.

La escurridiza, o como esquivar el amor
(L'Esquive)

Gènere: Drama
Director: Abdellatif Kechiche
Protagonistes: Osman Elkharraz (Krimo), Sara Forestier (Lydia), Sabrina Ouazani 
(Frida), Nanou Benhamou (Nanou), Hafet Ben-Ahmed (Fathi), Aurélie Ganito (Magalie), 
Carole Franck (professor de francès), Hajar Hamlili (Zina), Rachid Hami (Rachid), Meryem 
Serbah (mare de Krimo), Hanane Mazouz (Hanane), Sylvain Phan (Slam), Olivier Loustau 

(Policia), Rosalie Symon (Policia), Patrick Kodjo Topou (Policia).

Sinopsi: En una urbanització d'habitatges de protecció oficial dels afores parisenques, passa un àngel 
declamant amb passió l'obra de Marivaux Jocs d'amor i fortuna: és Lydia, fervent admiradora de l'autor, 
que està assajant la funció que la seva classe prepara per a la festa de fi de curs. Ha passat un àngel i el 
seu company de classe Abdelkrim (Osman Elkharraz), àlies Krimo, s'ha enamorat de Lydia (Sara 
Forestier). Aquest adolescent de 15 anys que deambula avorrit pel barri amb els seus companys ha 
descobert de sobte l'amor. Però Krimo és poc parlador i a més té una reputació a mantenir. Com es 
declararà sense fer el ridícul?. Només hi ha una solució: convèncer el seu amic Rachid (Rachid Hami), 
company d'escena de Lydia, que li cedeixi el paper d'Arlequí. Així, amb les paraules de Marivaux, podrà 
expressar l'inconfessable. Però aquest astut estratagema acaba convertint-se en una tasca titànica per a 
Krimo, aclaparat per la magnitud del text i la implacable severitat del seu professor de llengua. Trobarà la 
manera de dir-ho abans que s'interposin les xafarderies, la gelosia i les antipaties?.

Lutero
(Luther)

Gènere: Drama històric
Director: Eric Till
Protagonistes: Joseph Fiennes (Martin Luther), Alfred Molina (Johann Tetzel), Bruno 
Ganz (Pare Johann von Staupitz), Jonathan Firth (Girolamo Aleander), Peter Ustinov (Rei 
Federic el Sabi), Claire Cox (Katharina von Bora), Mathieu Carrière (Cardenal Jakob 
Cajetan), Benjamin Sadler (George Spalatin).

 
Sinopsi: Amb tan sols una mica d'enginy però una gran fe, un home planta cara als més grans poders de 
la terra. Les accions que Martin Luther (Joseph Fiennes) duu a terme, donen pas a unes llibertats, tant 
personals com religioses, sense precedents a l'història. Luther és un drama d'acció que transcorre en una 
de les èpoques més revolucionàries de la història (el moment en què l'Edat Mitjana dóna pas al 
Renaixement) i mostra com el poder de les creences d'un sol home pot canviar el món. El primer cop que 
ens trobem amb Luther veiem un home ple d'il·lusions. El fet que un raig caigui molt aprop d'ell durant 
una tempesta fa que abandoni els seus estudis de Dret per fer-se monjo en un monestir d'Agustins. La 
vida al monestir és trista però, impulsat per la seva fe i per una detinguda lectura de la Bíblia, començarà 
a qüestionar-se les pràctiques religioses establertes. La tensió s'accelera quan Luther penja les seves 95 
Tesis a la porta de l'església local de Wittenberg, desafiant amb això els certificats d'indulgència que molts 
dels grans de l'església estan venent a fi de recaptar fons per a la construcció de la basílica de Sant Pere 
del Vaticà. Luther és portat davant el Congrés Imperial de Worms però no es retractarà a menys que 
puguin provar amb evidències de la Bíblia que el qual ha escrit no és correcte. Després d'aparèixer davant 
l'Emperador Carlos V a la Dieta de Worms, Luter és acusat d'heretge, és excomunicat i castigat tant per 
l'Emperador com pel papa Lleó X. Davant la constant amenaça de mort al qual es veu sotmès, l'ajuden a 
escapar. Vivint com un proscrit tradueix el Nou Testament del llatí a l'alemany perquè tot el món tingui 
accés a la paraula de Déu. Mentrestant, la postura desafiadora de Luter ha impulsat el malestar de la gent. 
La seva lluita espiritual s'ha tornat sagnant i els pagesos, liderats pel professor Carlstadt, un dels 
companys d'universitat de Luter, comencen a cremar esglésies, a trencar vidrieres i a destruir relíquies. 
Aterrit per la repercussió que les seues paraules han tingut entre els seus seguidors, Luter ha de trobar 
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ràpidament una manera d'acabar amb aquest brutal caos.

Rebote
(Rebound)

Gènere: Comèdia
Director: Steve Carr
Protagonistes: Martin Lawrence (Roy McCormick / Preacher Don), Wendy Raquel 
Robinson (Jeanie Ellis), Breckin Meyer (Tim Fink), Horatio Sanz (Sr. Newirth), Patrick 
Warburton (Larry Burgess), Megan Mullally (Principal Walsh), Steven Anthony Lawrence 
(Ralph).

 
Sinopsi: L'entrenador Roy (Martin Lawrence) va ser fa temps un geni del bàsquet universitari. Però 
últimament la seva atenció ha estat bolcada en els seus propers compromisos publicitaris i no tant en el 
proper partit. I encara hi ha més, se li ha agrit el caràcter, fent que l'expulsen de les pistes universitàries 
fins que pugui demostrar l'acatament de les normes. En altres paraules, fins que no exploti cada vegada 
que entra a la pista. Roy espera i espera que li arribi una oferta per entrenar que li faci justícia, però 
només en rep una: un fax escrit molt de pressa amb una proposta de l'equip de bàsquet dels Smelters de 
l'Institut Mount Vernon. Roy accepta a contracor la invitació, esperant que unes poques setmanes a 
l'escola serveixen per demostrar les seves bones intencions i recuperar d'aquesta manera el seu estatus 
com a famós entrenador de bàsquet universitari. Però quan la vella escola fa la seva irrupció a l'institut, 
l'entrenador Roy no té ni idea del que li espera. Els nois són nefastos, no tenen gairebé aptituds atlètiques 
i pràcticament desconeixen els fonaments del joc. El primer partit de Roy com a entrenador dels Smelters 
acaba amb l'escandalós resultat de 0-109. I sembla que les coses aniran encara pitjor en els següents 
enfrontaments.

Siete espadas
(Qi jian / Seven Swords)

Gènere: Acció
Director: Tsui Hark
Protagonistes: Leon Lai (Yang Yun Chong), Charlie Yeung (Wu Yuan Yin), Donnie Yen 
(Chu Zhao Nan), Liwu Dai (Xin Long Zi), So-yeon Kim (Luzhu), Duncan Lai (Mulang), Chia-
Liang Liu (Fu Qing Ju), Yi Lu (Han Zhi Ban), Jingwu Ma (Master Shadow-Glow), Jason Pai 
Piao (Liu Jingyi), Honglei Sun (Fire-wind), Michael Wong (Príncep Dokado), Lu Yi (Han Zhi 
Ban), Jingchu Zhang (Liu Yufang).

 
Sinopsi: A principis del Segle XVII, els manxús es van fer amb el poder a la Xina, instaurant la Dinastia 
Ching. Amb nombrosos focus rebels nacionalistes i antimanxús estesos per tota la geografia, el nou govern 
va dictar immediatament la prohibició de l'estudi i la pràctica de les arts marcials, en un intent d'imposar 
l'ordre i refermar-se en el poder. "Viento de Fuego", oficial de l'exèrcit que va servir a la deposada dinastia 
precedent, veu en aquesta nova conjuntura política l'oportunitat de fer-se ric ajudant a aplicar la nova llei. 
Cruel, cobdiciós i immoral, "Viento de Fuego" arrasa amb les seves tropes les terres del nord-oest de la 
Xina amb la intenció final d'atacar l'última frontera: un indòmit enclavament conegut com la Vila Marcial. 
Fu Qing Ju (Chia-Liang Liu), un botxí retirat que havia servit a l'anterior dinastia, sent l'obligació moral de 
col·laborar a posar fi a aquelles atrocitats i decideix unir-se a la causa de la Vila Marcial. Ell convenç Wu 
Yuan Yin (Charlie Yeung) i Han Zhi Ban (Yi Lu), habitants de la Vila, per acompanyar-lo en el seu viatge a 
la llunyana i mítica Muntanya del Cel. Allà demanarà ajut al "Mestre de l'Ombra Resplendent", un ermità i 
mestre espadatxí, que lidera un grup de deixebles amb increïble perícia en l'art de l'espasa.
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Tú, yo y todos los demás
(Me and You and Everyone We Know)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Miranda July
Protagonistes: John Hawkes (Richard Swersey), Miranda July (Christine Jesperson), 
Miles Thompson (Peter), Brandon Ratcliff (Robby), Carlie Westerman (Sylvie), Natasha 
Slayton (Heather), Najarra Townsend (Rebecca), Hector Elias (Michael), Tracy Wright 
(Nancy), JoNell Kennedy (Pam), Brad William Henke (Andrew), Ellen Geer (Ellen).

 
Sinopsi: "Tú, yo y todos los demás" és una observació poètica i meticulosa de la lluita de la gent per 
relacionar-se amb altres persones enmig de l'aïllament del món contemporani. Christine Jesperson 
(Miranda July) és una artista solitària que treballa com a conductora de taxis per a gent gran. Ella utilitza 
les seves fantasies artístiques per sentir-se més aprop dels seus objectes de desig. Richard Swersey (John 
Hawkes), dependent de sabateria acabat de separar i pare de dos nens, sembla estar preparat per a les 
coses sorprenents que li passaran, però quan coneix Christine, sent pànic. La vida no és tan complicada 
per als fills de Richard. Robby (Brandon Ratcliff), de set anys, manté un perillós romanç per internet, 
mentre que Peter (Miles Thompson), de catorze anys, es converteix en conillet d'índies d'unes noies veïnes 
seves, que estan practicant per als seus futurs festejos i bodes. En aquest univers, el prosaic és 
transcendent i les persones normals i corrents es converteixen en personatges lluminosos que parlen dels 
seus pensaments més íntims, segueixen secrets impulsos i experimenten moments de sincera humanitat 
que de vegades s'acosten al surrealisme. Cerquen companyia per camins turmentats i finalment troben 
alleugeriment en els breus moments en què aconsegueixen connectar amb algú a la terra.

La cosecha de hielo
(Ice harvest)

Gènere: Comèdia, acció, thriller
Director: Harold Ramis
Protagonistes: John Cusack (Charlie Arglist), Billy Bob Thornton (Vic), Connie Nielsen 
(Renata), Randy Quaid (Bill Guerrard), Oliver Platt (Pete Van Heuten), Ned Bellamy 
(Sidney), Matthew Campobasso, Diane Frances Fisher, Lori Ann Gerdisch, Shana Goodsell 
(Camarera), Meghan Maureen McDonough (Francie), Lara Phillips (Rusty), Michael Stailey, 
Mike Starr, Jenny Wade.

 
Sinopsi: És el dia abans de Nadal a la nevada localitat de Wichita, Kansas, i potser Charlie Arglist (John 
Cusack) tingui quelcom a celebrar. Charlie, un picaplets de negocis poc decorosos, i el seu desagradable 
amic Vic Cavanaugh (Billy Bob Thornton) acaben d'aconseguir estafar-li 2.147.000 de dòlars al cap de 
Kansas City Bill Guerrard (Randy Quaid). Però per a Charlie el veritable premi de loteria seria aconseguir la 
imponent Renata (Connie Nielsen), que dirigeix el club de strip-tease "The Sweet Cage". El que Charlie vol 
és escapar-se amb ella. Però segons s'acosta la nit i, amb ella, una tempesta, des de la policia local fins al 
seu company de copes Pete Van Heuten (Oliver Platt) comencen a preguntar-se quin és el regal de Nadal 
que s'ha reservat Charlie. Per a Charlie, les dotze hores de la nit anterior a Nadal es presenten trepidants, 
sobre gel o fora d'ell.

Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario
(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch & the War)

Gènere: Aventures, fantàstica
Director: Andrew Adamson
Protagonistes: Tilda Swinton (Jadis, la Bruixa Blanca), Georgie Henley (Lucy), Skandar 
keynes (Edmund), Anna Popplewell (Susan), William Moseley (Peter), James McAvoy 
(Tummus), Jim Broadbent (Professor Kirke), James Cosmo (Pare Christmas), Kiran Shah 
(Ginarrbrik), Ray Winstone (Sr. Beaver), Dawn French (Sra. Beaver).

 
Sinopsi: La història narra les aventures de quatre germans: Lucy, Edmund, Susan i Peter, que durant la 
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Segona Guerra Mundial descobreixen el món de Narnia, al qual accedeixen a través d'un armari màgic 
mentre juguen a l'amagatall a la casa de camp d'un vell professor. A Narnia descobriran un món increïble 
habitat per animals que parlen, follets, faunes, centaures i gegants a qui la Bruixa Blanca- Jadis- ha 
condemnat a l'hivern etern. Amb l'ajut del lleó Aslan, el noble sobirà, els nens lluitaran per vèncer el poder 
que la Bruixa Blanca exerceix sobre Narnia en una espectacular batalla i aconseguir així alliberar-lo de la 
maledicció del fred.

La Escurridiza, O Cómo Esquivar El Amor
(L'Esquive)

Gènere: Drama
Director: Abdellatif Kechiche
Protagonistes: Osman Elkharraz (Krimo), Sara Forestier (Lydia), Sabrina Quazani 
(Frida), Nanou Benahmou (Nanou), Hafet Ben-Ahmed (Fathi), Aurélie Ganito (Magalie), 
Carole Franck (Professora de francès), Hajar Hamlili (Zina), Rachid Hami (Rachid), Meriem 
Serbah (Mare de Krimo).

Sinopsi: En una urbanització d'habitatges de protecció oficial dels afores parisencs, passa un àngel 
declamant amb passió l'obra de Marivaux Jocs d'amor i fortuna: és Lydia (Sara Forestier), fervent 
admiradora de l'autor, que està assajant la funció que prepara a la seva classe per a la festa de fi de curs. 
Ha passat un àngel i el seu company de classe Abdelkrim (Osman Elkharraz), àlies Krimo, s'ha enamorat 
de Lydia. Aquest noi de 15 anys que deambula avorrit pel barri amb els seus companys ha descobert de 
sobte l'amor. Però Krimo és poc parlador i a més té una reputació a mantenir. Com es declararà sense fer 
el ridícul?. Només hi ha una solució: convèncer el seu amic Rachid (Rachid Hami), company d'escena de 
Lydia, que li cedeixi el paper d'Arlequí. Així, amb les paraules de Marivaux, podrà expressar 
l'inconfessable. Però aquesta astuta estratagema acaba convertint-se en una tasca titànica per a Krimo, 
aclaparat per la magnitud del text i la implacable severitat del seu professor de llengua.

Agua con sal

Gènere: Drama
Director: Pedro Pérez-Rosado
Protagonistes: Leire Berrocal (Mari Jo), Diego Braguinsky (Client), Elia Enid Cadilla 
(Infermera), Joan Crosas (Cuiner), Candela Fernández (Lucía), Empar Ferrer (Vecina), 
Albert Forner (Gitano), Ofelia Medina (Olvido), Lola Moltô (Propietària), Juan Carlos 
Morales (Johnny), Bebe Pérez (Drogata), Yoima Valdés (Olga).

Sinopsi: Olga (Yoima Valdés) és una jove cubana que va arribar a Espanya amb una beca per als seus 
estudis, pensant que això seria el començament d'una vida millor. Al cap del temps és una immigrant 
il·legal que pateix els avatars de la marginació, no pot tornar a casa i ha de cercar-se la vida. Mari (Leire 
Berrocal) és una jove valenciana de la Ribera Alta, nascuda en una família plena de problemes i a la qual el 
destí ha marcat la seva vida. Són treballadores il·legals d'una fàbrica de mobles en què cobren dos euros 
per hora. La pel·lícula és una història de dones que lluiten per sobreviure en aquesta societat de benestar i 
grans oportunitats, en la qual cerquen desesperadament tot allò que han perdut.

Feliz Navidad
(Joyeux Noël)

Gènere: Drama bèl·lic
Director: Christian Carion
Protagonistes: Diane Kruger (Anna Sörensen), Benno Fürmann (Nikolaus Sprink), 
Guillaume Canet (Lieutenant Audebert), Gary Lewis (Palmer), Dany Boon (Ponchel), 
Daniel Brühl (Horstmayer), Steven Robertson (Jonathan), Alex Ferns (Gordon), Bernard 
Le Coq (El General), Ian Richardson (El bisbe), Michel Serrault (El propietari del castell), 
Suzanne Flon (La propietària del castell).
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Sinopsi: La pel·lícula està inspirada en una història real que es va desenvolupar durant la Gran Guerra, la 
Nit de Nadal de 1914, en diverses zones del front. Quan esclata la guerra, en ple estiu de 1914, sorprèn i 
arrossega milions d'homes. I després, arriba el Nadal, amb la neu i els milers de regals enviats per les 
famílies i els Estats Majors. Però la sorpresa no vindrà en els generosos paquets que hi ha acumulats a les 
trinxeres franceses, escoceses i alemanyes. Aquesta nit, un increïble esdeveniment transformarà per 
sempre el destí de quatre personatges: un pastor escocès, un lloctinent francès, un tenor alemany i una 
soprano danesa - les estrelles de l'època - que aprofitant la Nit de Nadal de 1914, es trobaran immersos 
en un episodi de fraternización sense precedents entre soldats alemanys, francesos i britànics. Deixaran el 
fusell al fons de les seves trinxeres per anar a veure el soldat del davant, xocar-li la mà, intercanviar amb 
ell un cigarret o xocolata i desitjar-li un molt "Bon Nadal".

Más allá del odio
(The upside of anger)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Mike Binder
Protagonistes: Joan Allen (Terry Ann Wolfmeyer), Kevin Costner (Denny Davies), Erika 
Christensen (Andy Wolfmeyer), Keri Russell (Emily Wolfmeyer), Alicia Witt (Hadley 
Wolfmeyer), Evan Rachel Wood (Lavender 'Popeye' Wolfmeyer), Mike Binder (Adam 'Shep' 
Goodman), Dane Christensen (Gorden Reiner), Tom Harper (David Junior).

 
Sinopsi: Allen encarna l'aguda Terry Ann Wolfmeyer (Joan Allen), una mare i esposa la vida de la qual 
pateix un canvi radical quan el seu marit desapareix sobtadament. Lluitant per afrontar la seva absència, 
Terry es troba cada cop més enfrontada amb les seves quatre filles (Christensen, Wood, Russell i Witt) i 
recorre a l'alcohol per evadir-se fins que comença una relació amb el seu veí Denny (Kevin Costner). 
Anteriorment una gran estrella del beisbol i actualment presentador de ràdio, Denny acompanya Terry 
quan s'emborratxa i a poc a poc es converteix en una font de suport, a més de substitut de pare per a les 
seves filles. Però les coses es compliquen quan també les noies comencen a tenir dilemes romàntics.

Ojalá fuera cierto
(Just like heaven)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Mark Waters
Protagonistes: Reese Witherspoon (Elizabeth), Mark Ruffalo (David), Donal Logue 
(Jack), Dina Waters (Abby), Ben Shenkman (Brett), Jon Heder (Darryl), Ivana Milicevic 
(Katrina), Rosalind Chao (Fran), Chris Pflueger (Tom Brody), Kerris Dorsey (Zoe).

 
Sinopsi: David (Mark Ruffalo) lloga un pintoresc pis a San Francisco i el que menys espera (i vol) és 
compartir-lo. Ja ho té gairebé desordenat al seu gust quan apareix una bonica noia, encara que força 
manaire, anomenada Elizabeth (Reese Witherspoon) que insisteix en el fet que el pis és seu. David pensa 
que hi ha hagut un enorme malentès, fins que Elizabeth desapareix tan misteriosament com ha arribat. 
Res, ni tan sols canviar el pany, no impedeix que Elizabeth entri i surti al seu gust, principalment per 
renyar David per embrutar-li "el seu" pis. Convençut que és un fantasma, David intenta ajudar Elizabeth a 
passar "a l'altre costat". Malgrat que Elizabeth descobreix que té certes qualitats etèries, com la de 
atravessar parets, no pensa anar enlloc perquè creu que segueix viva. Mentre David i Elizabeth comencen 
a investigar per descobrir qui és Elizabeth i per què ha arribat a aquest punt, la relació es converteix en 
amor. Per desgràcia, els queda molt poc de temps abans que el seu futur s'esvaeixi per sempre.
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Oliver Twist
(Oliver Twist)

Gènere: Drama
Director: Roman Polanski
Protagonistes: Ben Kingsley (Fagin), Barney Clark (Oliver Twist), Jamie Foreman (Bill 
Sykes), Harry Eden (Artful Dodger), Leanne Rowe (Nancy), Edward Hardwicke (Sr. 
Brownlow), Jeremy Swift (Sr. Bumble), Frances Cuka (Sra. Bedwin), Michael Heath (Sr. 
Sowerberry), Gillian Hanna (Sra. Sowerberry), Alun Armstrong (Sr. Fang), Mark Strong 
(Toby Crackit), Ian McNeice (Sr. Limbkins).

 
Sinopsi: Educat en una casa de treball per a pobres, l'orfe Oliver Twist (Barney Clark) i la resta dels nois 
s'estan morint de fam i decideixen jugar-se qui d'ells demanarà més farinetes. Oliver és el triat. En el 
sopar d'aquesta nit, després de la seva ració normal, Oliver es dirigeix al senyor de la casa i li demana més 
menjar. Etiquetat de ser problemàtic per Mr Bumble (Jeremi Swift), el bidell, Oliver és oferit com a 
aprenent a qualsevol que el vulgui contractar. Després de ser condemnat a netejar xemeneies, un treball 
perillós en què els nens es passen el dia coberts de color negre baixant per xemeneies, Oliver es 
converteix en aprenent de l'enterramorts Sowerberry (Michael Health). Oliver es baralla amb Noah 
Claypole (Chris Overton), un altre dels nois de l'enterramorts, i com resultat de la baralla, fuig i se'n va a 
Londres. Als afores de la ciutat, cansat i famolenc, Oliver coneix Artful Dodger (Harry Eden), el qual li 
ofereix un lloc on hostatjar-se a Londres. Ple d'innocència, Oliver es veu immers en el món de l'hampa de 
Londres i ignorant les seves tasques reals, es troba enmig d'una banda de nois carteristes dirigida pel 
malvat Fagin (Sir Ben Kingsley). Allà coneix el brutal Bill Sykes (Jamie Foreman), la seva núvia Nancy 
(Leanne Rowe) i el seu gos Bull's Eye. Un matí Oliver surt amb Dodger i Charley Bats (Lewis Chase), un 
altre dels nois de Fagin, i és testimoni de la seva ocupació real quan Dodger fica la mà a la butxaca d'un 
senyor, Mr. Brownlow (Edward Hardwicke). Quan Brownlow descobreix el robatori en plena acció, confon 
Oliver amb el culpable i s'inicia una persecució que acaba quan, en donar-li un cop al cap, Oliver perd la 
consciència i és portat a comissaria.

Saw 2
(Saw 2)

Gènere: Terror, thriller
Director: Darren Lynn Bousman
Protagonistes: Donnie Wahlberg (Agent Eric Mathews), Shawnee Smith (Amanda), Tobin 
Bell (Jigsaw), Franky G (Xavier), Glenn Plummer (Jonas), Dina Meyer (Kerry), 
Emmanuelle Vaugier (Addison), Beverley Mitchell (Laura), Erik Knudsen (Daniel).

 
Sinopsi: L'assassí del puzle reuneix vuit víctimes en una casa. Totes han estat injectades amb un virus 
letal i per tal d'obtenir l'antídot hauran de passar unes proves, la majoria mortals. En paral·lel, la policia ha 
donat amb el cau de Jigsaw, l'assassí del puzle. El compte enrera comença, ja que hauran d'esbrinar on es 
troba aquesta casa per tal d'evitar les morts dels vuit innocents.

Viva Zapatero!

Gènere: Documental
Director: Sabina Guzzanti

 
Sinopsi: Declaració de Sabina Guzzanti sobre la pel·lícula: "Vaig decidir realitzar aquest documental quan 
el jutge va desestimar la causa contra el programa RaiOT per no tenir fonaments. Vaig rodar el 
documental en els moments lliures que em deixava una gira per tot Itàlia. Vaig començar a tenir una idea 
més clara del que volia mentre feia les entrevistes, i el documental va cobrar una altra envergadura quan 
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els entrevistats van saber comunicar amb habilitat i perícia els seus punts de vista. El que més em va 
fascinar d'aquest projecte va ser ser testimoni de la transformació d'un sistema democràtic en una altra 
cosa. El meu objectiu, deixant de banda el procés històric i polític, era mostrar com la percepció dels 
esdeveniments va canviar gradualment als ulls de la gent. Quins mecanismes possibilitaven aquest canvi? . 
Amb el temps, vaig tenir la idea d'entrevistar altres humoristes que treballen en televisions estrangeres i 
això va representar un moment crucial en la realització de la pel·lícula. Volia assegurar-me que només a 
Itàlia es restringia la llibertat. En els últims anys, hi ha hagut una tendència general (a Europa) a restringir 
les llibertats, però no és comparable al que passa a Itàlia. També era important experimentar amb el 
concepte d'Europa per descobrir que significa quelcom. Hi ha la sensació de pertànyer a quelcom, de 
compartir certs principis, i vaig poder descobrir que, a més de la unió monetària, també és possible una 
unió humoristica. Vull agrair sobretot la contribució dels meus col·legues humoristes. Aquesta és una 
pel·lícula sobre la censura, però també de la llibertat, de com parla la llibertat, com es percep, com se 
sent. I si ens acostumem a tot això, quan tornem a trobar-nos amb la llibertat, tardarem un moment a 
enamorar-nos. Suposeu que a més de les nombroses persones que es preocupen per aquest tema, hi 
haurà moltes altres que se sentiran atacades per "Viva Zapatero!". Em refereixo sobretot al fet que ocupen 
posicions de poder a Itàlia i que s'esforcen a convèncer-nos que som un poble lliure i democràtic. També 
estic segur que alguns sentiran incomodats per aquest documental i reaccionaran d'una forma predible, i 
altres aconseguiran sorprendre'm. Espero sincerament que "Viva Zapatero!" contribueixi positivament a la 
batalla per la llibertat d'expressió i que incrementi la percepció de quant és important, en la vida de cada 
un de nosaltres, que la informació sigui independent de la política. El 1984, George Orwell va escriure: 
Diguem que dos i dos són quatre i la resta parlarà per si mateix . L'autoritarisme és la causa dels 
desastres econòmics, la corrupció, la depressió d'una nació. La llibertat és l'única solució, la solució a tots 
els mals. Per tant, recuperem aquesta llibertat que ens pertany perquè sigui encara més gran de la que 
gaudíem abans". 
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