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Cartellera de febrer de 2004 

Gothika

Gènere: Terror, thriller
Director: Mathieu Kassovitz
Protagonistes: Halle Berry (Dr. Miranda Grey), Penélope Cruz (Chloe), Robert Downey 
Jr. (Dr. Pete Graham), Charles Dutton (Doug Grey), Bronwen Mantel (Irene), Bernard Hill 
(Phil Parsons), Dorian Harewood (Teddy Howard), John Carroll Lynch (Sheriff Ryan).

 
Sinopsi: La brillant i respectada psicòloga criminal, la doctora Miranda Grey (Halle Berry) és una experta 
quan es tracta de saber tot allò que és racional, el que és lògic; el que és assenyat. Sota la direcció del seu 
marit (Charles S. Dutton), administrador en cap de la sala psiquiàtrica de la Institució Femenina 
Woodward, Miranda tracta pacients perilloses i pertorbades com Chloe (Penélope Cruz), una assassina 
summament carismàtica, les confessions de la qual sobre tortures satàniques són descrites per la 
entenimentada doctora com rampells psicòtics d'una ment paranoide. Però el seu còmode matrimoni i la 
seva estable vida es veuen amenaçats després d'una críptica trobada amb una misteriosa jove que la porta 
a un malson més enllà de la seva imaginació. Quan Miranda desperta del seu horrible incident, s'esglaia en 
descobrir que el seu marit ha estat assassinat i l'evidència de sang apunta directament cap a ella. Incapaç 
d'assimilar que hagués comès aquest acte de brutalitat immotivada contra un home que va amar i va 
admirar, Miranda es troba de sobte confinada a Woodward al costat dels pacients altament inestables que 
acostumava a tractar. Sense records sobre la nit en qüestió, amb només visions fracturades de 
l'enigmàtica noia, el comportament de la doctora comença a ser cada vegada més impredictible. Els seus 
antics col·legues veuen la seva declaració d'innocència com l'inici d'un profund descens a la bogeria, com 
el Dr. Peter Graham (Robert Downey Jr.), col·lega comprensiu però escèptic de Miranda, que també lluita 
contra les seves pròpies pors. Obligada a confiar en el seu instint en comptes dels seus sentits, Miranda 
comença a creure que ha estat posseïda per una força sobrenatural decidida a dur a terme la seva revenja 
a costa de la seva salut mental. Mentre Chloe l'arrossega al més profund del seu infern personal, Miranda 
ha de decidir si l'estan conduint cap a la bogeria... o més a prop de la veritat.

Monster

Gènere: Drama
Director: Patty Jenkins
Protagonistes: Charlize Theron (Aileen Wuornos), Christina Ricci (Selby Wall), Bruce 
Dern (Thomas), Pruitt Taylor Vince (Gene), Scott Wilson (Horton Rohrbach), Lee Tergesen 
(Vincent Corey), Annie Corley (Donna Tentler).

 
Sinopsi: Una commovedora història, basada en la vida real d'Aileen Wuornos, una prostituta executada a 
la tardor del 2002 en Florida després d'haver estat condemnada per l'assassinat de sis homes. Encara que 
Wuornos va confessar els sis assassinats, fins i tot el d'un policia, va afirmar haver matat només en 
defensa pròpia, en resistir-se a ser víctima de violents atacs mentre treballava com a prostituta. 
Desesperada i a la vora del suïcidi, Wuornos entra en un bar de Florida, on coneix Selby Wall, una jove 
enviada a viure amb una tieta pels seus pares per tal de "curar la seva homosexualitat". Wuornos, víctima 
d'una tràgica infantesa plena d'abusos, s'enamora d'ella ràpidament, aferrant-se a Selby com si és tractés 
d'un salvavides. Incapaç de trobar un treball normal, però desesperada per mantenir la seva relació amb 
Selby, Wuornos continua treballant com a prostituta. Quan un dels seus clients es torna violent, Wuornos li 
tira un tret en defensa pròpia; serà el primer d'una tràgica sèrie d'assassinats.
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Escuela de rock
(The school of rock)

Gènere: Comèdia, musical 
Director: Richard Linklater
Protagonistes: Jack Black (Dewey Finn), Mike White (Ned), Joan Cusak (Rosalie Mullins), 
Sarah Silverman (Patty), Joey Gaydos Jr. (Zack), Maryam Hassan (Tomika), Kevin Clark 
(Freddy), Rebecca Brown (Katie), Robert Tsai (Lawrence), Caitlin Hale (Marta), Aleisha 
Allen (Alicia), Miranda Cosgrove (Summer).

 
Sinopsi: El guitarrista Dewey Finn (Jack Black) és entremaliat, és un rebel en contra del sistema, és 
completament irreverent i és un fanàtic creient en el poder del rock and roll. Aficionat a llançar-se en 
braços del públic des de l'escenari i a executar solos de guitarra de 20 minuts de durada, Dewey està 
decidit a portar el seu grup rocker fins a la victòria final en la versió local de la "Batalla entre Bandes"... 
però els seus companys de grup el fan fora. Desesperat, sense diners per pagar el lloguer, Dewey malviu 
en un apartament ple de paquets buits de menjar per endur. Un dia agafa una trucada per al seu company 
de pis Ned (Mike White) i sense pensar-s'ho molt accepta un treball de professor substitut en la prestigiosa 
escola primària d'Horace Green. Una vegada allà, es troba estretament vigilat per l'estricta directora 
Mullins (Joan Cusack). Però si bé Dewey no té ni idea de fer classes, la veritat és que sap guanyar-se la 
confiança dels seus joves estudiants. Un dia els escolta per casualitat a la classe de música d'orquestra i 
llavors decideix convertir aquests nens prodigis de la música en una banda de rock dur d'alt voltatge, 
aconseguint canviar les seves vides per sempre.

Vías cruzadas
(The Station Agent)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Tom McCarthy
Protagonistes: Peter Dinklage (Finbar McBride), Patricia Clarkson (Olivia Harris), Bobby 
Cannavale (Joe Oramas), Raven Goodwin (Cleo), Paul Benjamin (Henry Styles), Michelle 
Williams (Emily), Jase Blankfort (Client), Paula Garcés (Caixera).

 
Sinopsi: Finbar McBride només vol estar sol i que el deixin tranquil, però per a ell, nascut amb nanisme, 
passar inadvertit és una tasca gairebé impossible. La forma en què Fin s'ha defensat sempre de la 
curiositat que desperta és dur una vida aïllada amb una única passió: els trens. Després de la mort del seu 
únic amic i company de treball, Fin s'instal·la en una estació de tren abandonada al camp, a Nova Jersei, 
per viure com un ermità. Però, igual que els va passar als caps d'estació que van viure allà abans que ell, 
Fin no tarda a veure's involucrat en les vides d'alguns dels seus veïns: Olivia Harris, una artista que 
intenta superar una tragèdia familiar, i Joe Oramas, un venedor de gossets i hamburgueses d'origen cubà 
amb talent culinari i una set insadollable de conversa. En l'oblidada estació de ferrocarril, aquest trio tan 
diferent comença a forjar uns llaços singulars, que en última instància revelen que fins i tot l'aïllament és 
millor compartit.

Full Frontal

Gènere: Comèdia, drama
Director: Steven Soderbergh
Protagonistes: David Duchovny (Gus), Nicky Katt (Hitler), Catherine Keener (Lee), Mary 
MccCrmack (Linda), David Hyde Pierce (Carl), Julia Roberts (Francesca / Catherine), Blair 
Underwood Calvin / (Nicholas).

 
Sinopsi: Full Frontal és una comèdia contemporània que es desenvolupa a Los Ángeles sobre les 
complicades relacions establertes entre set amics mentre aquests fan front als febles llaços que els 
uneixen.Succeeix durant un espai de temps de 24 hores, tot un dia a la vida d'unes relaciones 
equivocades, relacions que en realitat mai no es veuen, fins que apareixen perfectament ordenades. Carl 
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Bright (David Hyde Pierce) treballa a Los Angeles Magazine i escriu guions com a activitat complementària; 
creu comprendre les raons per les quals la seva esposa és infeliç. Ella, Lee (Catherine Keener), és la 
vicepresidenta de Recursos Humans a una gran corporació que compensa les seves frustracions 
acomiadant treballadors de l'empresa. La seva germana, Linda (Mary McCormack), treballa com a 
massatgista a un hotel i li preocupa no estar aconseguint l'home ideal. Calvin (Blair Underwood) és 
l'estrella d'una reeixida sèrie televisiva que acaba d'aconseguir els primers llocs de la gran pantalla 
interpretant Nicholas, el company d'una gran estrella del cinema a més d'objecte d'un perfil de celebritat 
que escriu Catherine, interpretada per Francesca (Julia Roberts). Nicky Katt és un actor que interpreta 
Hitler a una peça teatral, mentre que Gus (David Duchovny) produeix la pel·lícula de Nicholas. El dia tindrà 
la seva culminació a la festa del quarantè aniversari de Gus que té lloc en un exclusiu hotel de Beverly Hills.

Las voces de la noche

Gènere: Melodrama
Director: Salvador García Ruiz
Protagonistes: Laia Marull (Elisa), Tristán Ulloa (Jorge), Vicky Peña (Madre Elisa), Álvaro 
De Luna (El Viejo), Malena Alterio (Julia), Ramón Madaula (Germán), Pere Arquillué 
(Pepe), Emma Vilarasau (Cata), Guillermo Toledo (Niebla), Paloma Paso Jardiel (Tía Olga), 
Juli Mira (Padre), Ana Wagener (Bárbara), Pepa Zaragoza (Anita), Gloria Muñoz (Madre 
Julia).

 
Sinopsi: Jorge (Tristán Ulloa) és un dels fills de la família més rica i influent d'un poble industrial. Elisa 
(Laia Marull) és l'única filla d'una família més humil. Ambdós estan enamorats, però ningú de la petita 
població no coneix la seva relació, ja que les seves trobades són secretes. Dos dies a la setmana viatgen 
fins a la ciutat més propera on consumen el seu amor en una habitació llogada. Només allà aconsegueixen 
l'anonimat de què manquen al poble. I només en la petita habitació poden ser ells mateixos i compartir les 
seves preocupacions. Les seves cites clandestines els ajuden a suportar la monotonia de les seves vides.

Cachorro

Gènere: Drama
Director: Miguel Albaladejo
Protagonistes: José Luis García Pérez (Pedro), David Castillo (Bernardo), Diana Cerezo 
(Lola), Mario Arias (Javi), Arno Chevrier (Manuel), Josele Román (Gloria), Elvira Lindo 
(Violeta), Empar Ferrer (Dña. Teresa), Félix Álvarez (Dani).

 
Sinopsi: Pedro, un atractiu dentista gai, desinhibit en les seves relacions i sense cap altra responsabilitat, 
es compromet a fer-se càrrec durant quinze dies del seu nebot Bernardo, un nen d'11 anys amb qui fins 
aquell moment no ha tingut molta relació. El nen és fill de Violeta, la germana de Pedro, una hippie 
passada de temps que ha decidit fer un viatge per l'Índia amb el seu nou company. Pedro canvia el seu 
comportament temporalment perquè el seu nebot no percebi el seu caràcter i ritme de vida, de la mateixa 
manera el nen té una actitud molt més natural, com si estigués en la seva pròpia casa, sense emprenyar 
ni immiscir-se en res. Però un gir brusc transforma les seves vides quan li comuniquen que la seva 
germana i el seu company han estat detinguts a l'índia i que Violeta haurà de passar els propers anys a la 
presó. Ara Pedro haurà d'enfrontar-se a un munt de coses inesperades per a ell (col·legi, educació etc ...). 
A poc a poc la relació es farà més estreta, a base d'afecte i amistat, quelcom que Pedro mai no havia 
tingut amb ningú que no fos amb ell mateix. Tot és perfecte fins que Doña Teresa, l'àvia paterna de 
Bernardo, aprofita l'absència de Violeta per veure la criatura i fer-li alguns xantatges sentimentals. 
L'educació d'una criatura al seu parer no pot estar en mans d'un gai.
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Cold Mountain

Gènere: Romàntica, aventures, melodrama
Director: Anthony Minghella
Protagonistes: Jude Law (Inman), Nicole Kidman (Ada), Renee Zellweger (Ruby 
Thewes), Natalie Portman (Sara), Philip Seymour Hoffman (Veasey), Donald Sutherland 
(Monroe), Brendan Gleeson (Stobrod), Giovanni Ribisi (Junior), Kathy Baker (Sally 
Swanger), Jena Malone (Ferry Girl), Charlie Hunnam (Bosie), Ray Winstone (Teague), 
James Gammon (Esco Swanger), Eileen Atkins (Maddy).

 
Sinopsi: Cold Mountain recorre els camins entrellaçats de tres persones desarrelades per culpa de la 
guerra, tres persones la supervivència física i espiritual dels quals acaba depenent de les altres dues. En 
primer lloc, hi ha el soldat confederat Inman (Jude Law) que és ferit en una batalla i lluita per tornar a la 
seva llar i a la dona que estima, encara que hagi de creuar tot un país en guerra. Mentre va a la recerca de 
la seva estimada Ada (Nicole Kidman) animat pels seus records, Inman s'encreua amb esclaus i rebels, 
fuig de soldats i caça recompenses i fa amics extraordinaris i enemics perillosos a cada lloc del camí. El 
viatge paral·lel de fe i coratge d'Ada tampoc no és un camí de roses. És una dona d'una família benestant 
que per primera vegada a la seva vida ha d'enfrontar-se sola a un món perillós, sense que ningú 
l'acompanyi i sense conèixer la vida real. A més, es veu obligada a protegir la granja de son pare de la 
ruïna i dels saquejos. Un alegre rodamón de nom Ruby (Renee Zellweger) acudeix al rescat d'Ada i es 
converteix en un altre factor clau de la història. Ruby li obre els ulls a Ada, mostrant-li elque és el coratge, 
a valdre's per si mateixa i li revela un sorprenent món que Ada mai no havia vist abans. A mesura que 
Inman, Ada i Ruby es van coneixent millor, aquests tres personatges filen una història sobre la nostàlgia 
que se sent per la llar després d'haver estat a la jungla i el desig de pau després de la brutalitat de la 
guerra. Necessiten desesperadament recuperar l'amor i el sentit de la família amb el teló de fons d'un dels 
esdeveniments més transcendentals de la història dels Estats Units.

Doce en casa
(Cheaper by the Dozen)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Shawn Levy
Protagonistes: Steve Martin (Tom Baker), Bonnie Hunt (Kate Baker), Tom Welling 
(Charlie Baker), Piper Perabo (Nora 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).

  
Sinopsi: En els Estats Units d'avui dia, on les famílies tenen una mitjana d'1,87 fills, Tom Baker (Steve 
Martin) i la seva dona Kate (Bonnie Hunt) han decidit que la vida és millor, si no més barata, a dotzenes. 
Els Baker viuen en un petit poble d'Illinois en el qual Tom treballa com a entrenador de l'equip local de 
futbol americà. El dia a dia en la vida de la família està marcat a parts iguals per l'amor i el caos... el tipus 
de caos que produeix una granota de mascota aterrant al mig dels ous remenats del desdejuni. Quan a 
Tom li ofereixen el treball dels seus somnis, entrenar un equip en una important universitat, ell i Kate 
traslladen tota la família malgrat la poca gràcia que fa als seus dotze fills. Al mateix temps, Kate 
s'assabenta que està a punt de publicar-se un llibre basat en les seves pròpies experiències. El seu agent 
se l'emporta a Nova York per promocionar el llibre, deixant Tom només a casa perquè s'ocupi de la febril i 
creixentment descontenta família a més del seu exigent i absorbent nou treball. Amb tot aquest infern 
desencadenant-se a casa, Kate de viatge i el treball de Tom en perill, la família Baker triarà al final no 
tenir-ho tot, però sí que apreciar i valorar el que tenen.
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La joven de la perla
(Girl with a pearl earring)

Gènere: Drama 
Director: Peter Webber
Protagonistes: Scarlett Johansson (Griet), Colin Firth (Vermeer), Tom Wilkinson (Van 
Ruijven), Judy Parfitt (Maria Thins), Cillian Murphy (Pieter), Essie Davis (Catharina), 
Joanna Scanlan (Tanneke), Alakina Mann (Cornelia), Chris McHallem (Pare de Griet), 
Gabrielle Reidy (Mare de Griet), Anna Popplewell (Maertge).

 
Sinopsi: Delft, Holanda, 1665. Després que son pare es quedi cec després d'una explosió, Griet, de disset 
anys, ha de posar-se a treballar per mantenir a la seva família. Comença com a minyona a casa de 
Johannes Vermeer i a poc a poc va cridant l'atenció del pintor. Encara que són totalment diferents respecte 
a educació i estatus social, Vermeer descobreix la intuïció de Griet per comprendre la llum i el color i 
lentament la va introduint en el misteriós món de la pintura. Vermeer és un perfeccionista i sovint tarda 
mesos a acabar un quadre. La seva sogra, María Thins, lluita contínuament per mantenir la família dins de 
l'estil de vida a què estan acostumats, actualment en perill, i veient que Griet inspira Vermeer, pren la 
perillosa decisió de permetre la clandestina relació que aquests dos mantenen. Submergida en una caòtica 
família de catòlics encapçalada per la volàtil esposa de Vermeer Catharina, i envoltada de criatures, Griet 
està cada vegada més exposada a grans riscos. Cornelia, una petita de dotze anys que veu més del que 
hauria, aviat es posa gelosa i sospita de Griet. Això li pot portar problemes. Sola i sense cap protecció, 
Griet també crida l'atenció de Pieter, un noi carnisser del poble, i del patró de Vermeer, el ric Van Ruijven, 
que se sent frustrat perquè els seus diners no aconsegueix comprar el control de l'artista. Mentre que Griet 
s'enamora cada vegada més de Vermeer, ella no està del tot segura dels sentiments d'ell. El maquiavèl·lic 
Van Ruijven, que sospita la relació entre el mestre i la minyona, idea un pla perquè Vermeer pinti un 
quadre en què aparegui només Griet. El resultat serà un dels millors quadres que mai no s'han fet, però a 
quin preu per a Griet?

Franky Banderas

Gènere: Comèdia
Director: José Luis García Sánchez
Protagonistes: Juan Luis Galiardo (Avelino/Lechuga), María Barranco (Chus), Raulito 
(Paquito), Juan Valderrama (Luis), Chiquito de la Calzada (Paco Poblete), Tete Delgado 
(Manoli), Gloria Muñoz (Lola), Manuel Morón (Zapata), Pablo Carbonell (Manzanillo), 
Manuel Alexandre (Don Alejandro), Simón Andreu (Palanca), Enriqueta Carballeira 
(Anciana), Mamen Godoy (Directora), Fernando Vivanco (Dtor. General).

Sinopsi: Lechuga (Juan Luis Galiardo), actor en desocupació i pallasso en actiu sota el nom artístic de 
"Lechuguete", malviu actuant a domicili en festes infantils quan la fortuna el posa en les mans a Paquito 
(Raulito), un nen cantant. Convertit en el seu mestre de declamació i agent artístic, Lechuga es llença a la 
promoció de la criatura: per començar el bateja com "Franky Banderas, el Jilguero de Madrid" i li escriu 
unes cançons amb la col·laboració del seu fill Luis, un capellà obsessionat per fer la fusió del gregorià i el 
flamenc. El camí cap a la glòria i la fama no està entapissat de roses: en un càsting Paquito està a punt de 
ser víctima d'uns desaprensius fabricants de cinema pornogràfic, però l'escàndol consegüent el porta a un 
programa radiofònic que pot ser el del seu llançament. Lechuga, convençut que res com el melodrama per 
captivar el públic, revela en el programa que el nen és fill més o menys natural i es declara pare putatiu i 
espòs de la mare; malauradament la seva legítima esposa irromp en l'estudi disposada a espatllar-li el 
pasdoble, però malgrat aquest segon escàndol li obri a Franky les portes de la televisió i a Lechuga el cor 
de la seva mare. Ja popular, una casa discogràfica es fa amb l'exclusiva del petit artista; però el seu rialler 
esdevenidor -o el que és el mateix, l'olor dels diners- atrau als qui fins llavors no s'han ocupat d'ell, però 
que ara es creuen amb drets a la seva custòdia o, sigui, a l'explotació de la mina.
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Diario de una becaria

Gènere: Comèdia
Director: Josecho San Mateo
Protagonistes: Daniela Costa (Ana), Joseph Linuesa (Koldo), Carola Baleztena (Beatriz), 
Antonio Hortelano (Marce), Unax Ugalde (Marcos), Cristina Brondo (María), Rebeca Cobos 
(Sonia), Alejo Sauras (Raúl), Esther Toledano (Belén), Ramón Langa (Luís), José Sancho 
(Paco de Miguel), Montse Mostaza (Blanca), Josu Ormaetxe (Esteban).

 
Sinopsi: Un grup de set llicenciats en periodisme comencen la seva trajectòria laboral com a becaris 
d'estiu en una gran ràdio anomenada CCN. En aquest petit món tots intentaran pels seus propis mitjans, 
que no sempre serà el treball, aconseguir un dels dos contractes per a la nova temporada que el madur 
cap de la ràdio els hi ha promès. Ana, una de les becàries aconsegueix treball com a becària en l'emissora 
de ràdio CCN durant l'estiu. Tot just entrar es posa de manifest el tirans que són els caps amb els 
nouvinguts i quant han d'aguantar els pobres aprenents per aconseguir un contracte professional al final 
de les pràctiques. Ana, una de les becàries, liderarà amb intel·ligència i humor la rebel·lió dels becaris, 
aconseguint aquests, en moltes ocasions, riure's dels seus caps. Així sorgiran l'amor, la gelosia, la festa ...

Cuando menos te lo esperas
(Something's Gotta Give)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Nancy Meyers
Protagonistes: Jack Nicholson (Harry Langer), Diane Keaton (Erica Barry), Amanda Peet 
(Marin Barry), Keanu Reeves (Julian), Frances McDormand (Zoe Barry), Jon Favreau 
(Leo), Paul Michael Glaser (Dave).

 
Sinopsi: Harry Sanborn (Jack Nicholson) és un d'aquests solters empedreïts que viu molt bé com està. És 
propietari de diversos negocis, entre ells una discogràfica, i només acostuma a sortir amb dones que 
tinguin menys de 30 anys. La seva més nova conquesta s'anomena Marin (Amanda Peet), i amb ella es 
disposa a passar un cap de setmana romàntic a la casa de la platja que Erica, la mare d'ella té als 
Hamptons. El que Marin no sap és que Erica Barry (Diane Keaton), una autora teatral d'èxit i divorciada 
des de fa anys, i la seva germana Zoe (Frances McDormand) són també a la casa. Al final decideixen 
compartir la casa entre tots i passar el cap de setmana tots junts, encara que no barrejats. Però Harry 
comença a sentir dolors al pit, i ha de ser ingressat a l'hospital amb un principi d'infart. Com que no pot 
viatjar, un cop ha sortit de l'hospital ha de quedar-se a la casa sota l'atenció d'Erica, que accepta a 
contracor. Però una vegada sols, Harry es comença a sentir atret per ella, quelcom que no li havia passat 
en molts anys. Mentrestant Erica també s'adona que l'antipatia que sentia per ell en un principi es va 
convertint en estimació, i després en amor. Però en aquesta relació en què ambdós mai no acaben de 
donar el pas s'hi posa pel mig Julian Mercer (Keanu Reeves), de trenta anys i atractiu metge de Harry que 
estima Erica. Quan ja es troba bé, Harry torna a casa i recupera els seus vells hàbits. No obstant això, 
quan el que sent per Erica fa que li altera la vida, ha d'experimentar un autèntic canvi de sentiments si vol 
recuperar-la.

Lost in translation

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Sofia Coppola
Protagonistes: Scarlett Johansson (Charlotte), Bill Murray (Bob Harris), Giovanni Ribisi 
(John), Anna Faris (Kelly), Akiko Takeshita (Sra. Kawasaki), Ryuichiro Baba (Conserge), 
Catherine Lambert (Cantant de jazz).

 
Sinopsi: Bob Harris (Bill Murray) és una estrella de cinema nord-americà que, com molts dels seus 
col·legues, també es dedica a prestar la seva imatge per anunciar tot tipus de productes al mercat 
japonès. Fins a Tòquio, i molt malgrat tot, ha de viatjar per rodar un anunci de whisky. I encara que 
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l'emplenin d'atencions, el ensopiment li envaeix, i mata les hores mortes al bar del luxós hotel en què 
s'allotja. Per la seva banda Charlotte (Scarlett Johansson) és una noia d'uns vint anys llicenciada en 
filosofia que ha viatjat a Tòquio per acompanyar el seu marit, un fotògraf (Giovanni Ribisi) d'una banda de 
rock que és més addicte al treball que al seu matrimoni. Però l'avorriment també li apareix i acaba al bar 
en què també hi ha Bob. Allà es coneixen una matinada en què cap dels dos no pot dormir, i comencen a 
xerrar. Allà naixerà una increïble amistat entre dues persones perdudes en tots els sentits: en una ciutat 
estranya, on ningú no els comprèn i on es trobaran a si mateixos.

The Company

Gènere: Drama, musical 
Director: Robert Altman
Protagonistes: Neve Campbell (Ry), Malcolm McDowell (Alberto Antonelli), James Franco 
(Josh), Barbara E. Robertson (Harriet), William Dick (Edouard), Susie Cusack (Susie), 
Marilyn Dodds Frank (madre de Ry), John Lordan (padre de Ry), Mariann Mayberry 
(madrastra), Rick Peeples (padrastre), Yasen Peyankov (mentor de Justi).

 
Sinopsi: Una jove ballarina, Ry (Vene Campbell), porta llarg temps lluitant per aconseguir protagonitzar 
una coreografia en la companyia de dansa a què pertany. A l'estricte i excèntric director, Mr. A (Malcolm 
McDowell), li agrada el seu estil i podria donar-li l'oportunitat que mereix, però Ry haurà de treballar de 
valent per aconseguir-ho. Mentrestant, Ry coneix Josh (James Franco), un ajudant de xef en un restaurant 
de moda que és totalment aliè al món de la dansa i de qui s'anirà enamorant. L'esforç, el ball, la lluita per 
la superació, l'amor... La cinta retrata els amagatalls del dia a dia d'una companyia de ballet, les alegries, 
els disgustos i, en definitiva, la vida quotidiana dels ballarins al llarg d'una temporada. 

Me llaman Radio
(Radio)

Gènere: Drama
Director: Michael Tollin
Protagonistes: Cuba Gooding Jr. (James Robert 'Radio' Kennedy), Ed Harris (Entrenador 
Harold Jones), Riley Smith (Johnny Clay), Sarah Drew (Mary Helen Jones), Debra Winger 
(Linda Jones), Alfre Woodard (Directora Daniels), S. Epatha Merkerson (Maggie).

 
Sinopsi: James Robert Kennedy (Cuba Gooding Jr.) és un noi solitari i retret a qui tots anomenen Radio, a 
causa de la seva famosa col·lecció d'aparells de ràdio i a l'afició a la música. Viu a Anderson, una petita 
població de Carolina del Sud, on empeny el seu carret carrer amunt i avall. No acostuma a xerrar amb 
ningú, però un bon dia l'entrenador Harold Jones (Ed Harris), responsable de l'equip de futbol americà de 
l'institut, comença a parlar amb ell. A poc a poc es van fent amics, i fins i tot demana l'ajut de la mare del 
noi (S. Epatha Markerson). Ara el jove requereix tota l'atenció per part de l'entrenador, que li obre un món 
nou. L'invita a ajudar als entrenaments, als partits, i s'asseu a les seves classes, encara que això no sigui 
del grat de la directora de l'institut. Però la vida de l'entrenador Jones també està canviant des que coneix 
Radio, ja que valora més l'amistat i la família. Però hi ha gent al poble que creu que està deixant de banda 
el seu treball com a entrenador de l'equip, i per això comencen a entremetre's a fi d'allunyar Radio de 
l'entrenador. Primer expulsant-lo de classe, i després de la mort de sa mare, intenten tancar-lo en una 
institució psiquiàtrica.

Carandiru

Gènere: Drama bèl·lic 
Director: Hector Babenco
Protagonistes: Luiz Carlos Vasconcelos (Doctor), Milton Gonçalves, (Seo Chico), Ivan de 
Almeida (Ebony), Ailton Graça (Highness), Maria Luisa Mendonça (Dalva), Aida Leiner 
(Rosirene), Rodrigo Santoro (Lady Di), Gero Camilo (No way), Lázaro Ramos (Ezequiel), 
Caio Blat (Deusdete), Wagner Moura (Zico).
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Sinopsi: En una cel·la de la Casa de Detencions de Sao Paulo, coneguda per Carandiru, dos presos (Lula i 
Dagger) tenen un compte a saldar. L'atmosfera és tensa. Un altre pres, Black Nígger, jutge autoproclamat 
per mediar en disputes entre presoners, resol el cas a temps de donar la benvinguda al nou metge, 
encarregat de començar un programa de prevenció de la SIDA al penitenciari. El metge s'enfronta amb els 
molts seriosos problemes que té la presó més gran de Llatinoamèrica: cel·les superpoblades, instal·lacions 
decadents, malalties i els començaments d'una epidèmia de la SIDA. Els presos no tenen accés ni a cures 
mèdiques ni a assistència legal. Carandiru, que allotja més de set mil presoners, és un gran desafiament 
per al nouvingut. Però després de treballar-hi durant uns mesos descobreix quelcom que el transformarà: 
els reclusos, fins i tot en aquesta detestable situació, no són figures demoníaques. En el contacte diari amb 
els presoners en la seva improvisada oficina, el metge és testimoni de la solidaritat, organització i, 
sobretot, les immenses ganes de viure. Malgrat ser un famós oncòleg acostumat a treballar amb la 
tecnologia més avançada, el metge es veu obligat a practicar medicina rudimentària amb només un 
estetoscopi, el seu instint i una bona orella. El seu treball comença a donar fruits i el metge gradualment 
es guanya el respecte dels presos. Amb el respecte vénen els secrets. Les seves consultes comencen a 
tractar de temes més enllà de la malaltia quan els reclusos comencen a narrar-li la història de la seva vida. 
Les seves reunions amb els pacients en la consulta es converteixen en "finestres" al món del crim. 
Mitjançant una sèrie de flashbacks, sorgeixen les històries personals dels reclusos: L'amistat de Zico i 
Deusdete, inseparables des de la infantesa i l'adolescència, té un tràgic final a la presó; Highness, el 
carismàtic camell que s'envaneix per tot arreu i gaudeix dels favors de dues dones que competeixen entre 
elles, Dalva i Rosirene. Old Chico, criminal durant tota la seva vida que li agrada confeccionar globus que 
suren per damunt les parets de la presó, està a punt de ser alliberat i tornarà a veure de nou els seus 18 
fills; el "jutge" Black Nigger, el líder dels presos, que ha de tractar amb tants problemes que se li 
diagnostica estrés d'executiu; el brutal assassí Dagger, condemnat en 39 ocasions, que pateix una violenta 
i inesperada conversió religiosa; el surfer Ezequiel que es veu obligat a interpretar la seva pròpia mort a la 
presó; amics i atracadors de bancs, Antonio Carlos i Claudiomiro, que tenen una baralla amb l'astuta i 
perversa Dina; el "filòsof" existencialista No Way que té una bonica història d'amor amb la divina Lady Di, i 
el Cap Guardià, Sr. Pires que té la missió de gestionar la presó. La narrativa de la pel·lícula és semblant a 
un puzle. Una història xoca contra una altra per confeccionar un retrat realista de la tragèdia social que 
embolica Brasil. Al costat del Doctor el públic segueix la rutina diària dels presos fins a la fatídica data del 
2 d'octubre de 1992 - el dia que es va fer tremolar la Casa de Detencions i tot Brasil: la Massacre de 
Carandiru.

Haz conmigo lo que quieras

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Ramón de España
Protagonistes: Emilio Gutiérrez Caba (Néstor), Ingrid Rubio (Maribel), Alberto San Juan 
(Manolo), Agata Lys (Pastora), Manuel Manquiña (Beni), Carmen Elías (Eutimia), Chusa 
Barbero (Ángela), Javivi (Anselmo), Bea Segura (Nuria), Josep Julien (Oriol), Carles Flavià 
(Borja).

Sinopsi: Néstor (Emilio Gutiérrez Caba), acabat d'enviudar, s'encapritxa de Maribel (Ingrid Rubio), la filla 
de la seva assistenta, amb la qual vol formalitzar una relació com més aviat millor. Però Maribel ambiciona 
anar-se'n a Barcelona a treballar al gabinet sadomasoquista que regenta la seva germana. A més s'ha 
enamorat de Manolo (Alberto Sant Joan) caçador de morosos amb qui somia una vida excitant i carregada 
de sorpreses. Però la possibilitat d'una sucosa herència la porta a casar-se amb Nestor amb l'esperança 
que no duri molt.

El jurado
(Runaway jury)

Gènere: Drama, thriller
Director: Gary Fleder
Protagonistes: John Cusack (Nicholas Easter), Rachel Weisz (Marlee), Gene Hackman 
(Rankin Fitch), Dustin Hoffman (Wendell Rohr), Jeremy Piven (Lawrence Green), Nick 
Searcy (Doyle), Bruce Mcgill (jutge Harkin), Bruce Davison (Durwood Cable).
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Sinopsi: Un caríssim i implacable assessor de jurats (Gene Hackman) no detindrà davant res fins 
aconseguir un veredicte favorable als seus interessos en un judici explosiu. Amb vides humanes i milions 
de dòlars en joc, aquest especialista lliura una batalla letal amb un membre del jurat (John Cusack), una 
misteriosa dona (Rachel Weisz) i un honest advocat (Dustin Hoffman). Quan una jove viuda interposa a 
Nova Orleans una demanda contra un poderós consorci a qui fa responsable de la mort del seu marit, posa 
en marxa un cas en què es decideix el destí de milions de dòlars. Però és un litigi que potser estigui 
guanyat fins i tot abans que comenci, sobre la base de la mera selecció, manipulació i la posterior 
temptativa de "comprar" el jurat. Representant els interessos de la viuda figura Wendall Rohr (Hoffman), 
un elegant advocat meridional de grans principis i un sincer interès pel cas que està defensant. El seu 
oponent és en aparença l'advocat que representa l'empresa. Però en realitat, és l'home de palla de Rankin 
Fitch (Hackman), un brillant i despietat especialista en jurats. En un sofisticat centre de comandament 
situat en un vell magatzem del barri francès, Fitch i el seu equip treballen en el seguiment i valoració dels 
potencials membres del jurat. Ell coneixerà tot sobre les seves vides i manipularà estratègicament aquesta 
informació en el procés de selecció del jurat. L'únic resultat acceptable és aconseguir el jurat perfecte 
perquè voti a favor del seu defensat. Fitch i Rohr descobriran molt aviat que no són els únics interessats a 
guanyar-se el favor del jurat. Un dels seus integrants, Nick Easter (Cusack), sembla tenir els seus propis 
plans per influir en el grup. I una misteriosa dona, de qui només sabem que s'anomena Marlee (Weisz), 
contacta tant amb Rohr com amb Fitch per informar-los que el jurat està en venda al millor postor i que el 
veredicte final no els sortirà barat. La recta moral de Rohr es posa a prova, i Fitch es veu temptat a creuar 
la línia entre triar un jurat i comprar-lo, sense importar qui pot resultar danyat amb tot això.

Matar a un rey
(To Kill a King)

Gènere: Drama
Director: Mike Barker
Protagonistes: Tim Roth (Cromwell), Dougray Scott (Fairfax), Rupert Everett (Rei Carles 
I), Olivia Williams (Lady Anne Fairfax), James Bolam (Holles), Finbar Lynch (Cosí Henry), 
Adrian Scarborough (Sergent Joyce), Jake Nightingale (Capità Pride), Julian Rivett (Little), 
Jeremy Swift (Comte Warwick), Richard Bremmer (Abraham), Patricia Kerrigan (Sra 
Cromwell).

Sinopsi: Anglaterra, 1645: Després de tres anys de sagnant Guerra Civil, la Victòria es troba en mans dels 
Puritans que han derrocat el Rei Carles I guanyant la seva batalla contra la corrupció. Dos herois han 
sorgit de la guerra - els líders de l'exèrcit parlamentari conegut com a New Model Army, Lord Thomas 
Fairfax (Dougray Scott) i el seu lleial General Oliver Cromwell (Tim Roth). La Guerra ja està guanyada però 
ara la seva missió és unir i reformar el país. Encara que l'amistat que els uneix és forta, els futurs 
esdeveniments la posaran realment a prova. Fairfax, com a membre de l'aristocràcia que és, desitja una 
reforma moderada de la monarquia però Cromwell té altres idees en ment. A la seva tornada de la Guerra, 
Fairfax gaudeix d'un apassionat retrobament amb la seva estimada esposa Lady Anne (Olivia Williams). No 
obstant això, ella conserva una certa lleialtat cap a la monarquia i creu, igual que molts altres membres 
del Parlament, que la Guerra ja ha servit com a lliçó al Rei Carles I (Rupert Everett). Sota el liderat de 
Denzil Holles (James Bolam), Portaveu del Parlament, una facció acorda en secret tornar al Rei el poder a 
canvi de valuosos regals i la promesa d'un tracte de favor. Cromwell indignat: envia les seves tropes a 
recuperar els tresors utilitzats com a suborn i porta a judici tots els membres del Parlament traïdors. 
Horroritzada en assabentar-se dels plans de Cromwell de portar a judici el Rei, Anne informa de la situació 
del monarca a dos joves Realistes. Aquests aconsegueixen rescatar el Rei però Cromwell aviat esbrina el 
seu amagatall i és capturat de nou. Per a llavors Fairfax descobreix que el seu amic no té intenció d'oferir 
al Rei un judici just i que ja ha signat la seva pena de mort. Mentre es procedeix a la seva execució, 
Fairfax i Anne fugen de Londres. Però quan aquest es troba de nou amb els seus coneguts Realistes 
s'adona que encara creu en els principis per què va lluitar, i sap que ha de tornar a Londres i intentar 
moderar l'extremisme de Cromwell. Però amb el Rei mort, el règim purità ha entrat en una espiral fora de 
control. El seu exèrcit genera violència i por al llarg del país, amb freqüents batudes en teatres, bars i 
locals de joc. Cromwell cada vegada es comporta més com un emperador, i la tensió entre els dos vells 
amics arriba a un punt en què Fairfax s'adona que han d'aturar, com sigui, el seu lleial General.
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Seabiscuit, más allá de la leyenda
(Seabiscuit)

Gènere: Drama
Director: Gary Ross
Protagonistes: Tobey Maguire (Johnny Red Pollard), Jeff Bridges (Charles Howard), 
Chris Cooper (Tom Smith), Elizabeth Banks (Marcela Howard), Gary Stevens (George 
Woolf), William H. Macy (McGlaughlin).

 
Sinopsi: Ens trobem a la Gran Depressió nord-americana, a finals de la dècada dels anys trenta. 
L'economia ha sofert un cop catastròfic i milions de persones han perdut el seu treball i la seva llar. Poc 
lloc queda per a l'esperança i l'optimisme. És un moment de devastació, Estats Units es troba enfonsat en 
un forat del qual sembla impossible sortir. És el moment propici per crear una llegenda, la gesta d'un heroi 
que torni el somriure a milers d'americans. Aquest heroi té nom de cavall, "Seabiscuit". Tres homes, un 
joquei (Tobey Maguire), el seu entrenador (Chris Cooper) i un home de negocis (Jeff Bridges) intenten 
lluitar per la seva supervivència durant una carrera de cavalls que marcarà tota una època.

The Fighting Temptations

Gènere: Comèdia
Director: Jonathan Lynn
Protagonistes: Cuba Gooding Jr. (Darrin Hill), Beyoncé Knowles (Lilly), Mike Epps 
(Lucius), Faith Evans (Maryann Hill), Steve Harvey (Miles Smoke), Rue McClanahan 
(Nancy Stringer), Melba Moore (Bessie Cooley), Wendell Pierce (Reverend Lewis), 
LaTanya Richardson (Paulina Pritchett), Dave Sheridan (Bill), Angie Stone (Alma).

 
Sinopsi: Darrin Hill (Cuba Gooding Jr.) acaba de perdre la seva ocupació en una empresa de publicitat de 
Nova York i els creditors el persegueixen per tota la ciutat. Però just quan creu haver-se quedat sense 
sort, descobreix que és l'únic familiar que ha sobreviscut a la seva tieta Sally, que li ha deixat 150.000$. 
Darrin torna al seu poble natal de Montecarlo, a Geòrgia, per assistir al funeral i recollir la seva herència. 
Però descobreix que Sally li ha posat una petita condició per cobrar-la. El seu últim desig és que el seu 
volgut nebot crei un cor, i el faci participar en el concurs anual Gospel Explosion i guanyi. Darrin es troba 
amb tot tipus de dificultats a la seva empresa i està a punt de donar-se per vençut, quan coneix Lilly 
(Beyoncé Knowles), una cantant de jazz amb una veu tan bonica com ella mateixa. Lilly evoca a Darrin 
sentiments que feia molt de temps que aquest no sentia. De sobte, recollir els seus diners o tornar a Nova 
York deixen de tenir importància per a ell i llavors s'adona que la seva tieta Sally l'ha deixat molt més que 
una mera herència. A la nova comunitat que Darrin descobreix es troba l'església baptista Beulah, un lloc 
de trobada per a una sèrie de personatges tan variats com hilarants, a més d'un centre de formació i 
exhibició per a un grup de joves cantants amb talent.

Bajo el sol de la Toscana
(Under the Tuscan sun)

Gènere: Comèdia romántica
Director: Audrey Wells
Protagonistes: Diane Lane (Frances Mayes), Sandra Oh (Patti), Raoul Bova (Marcello), 
Lindsay Duncan (Katherine), Vincent Riotta (Martini).

 
Sinopsi: Frances Mioles (Diane Lane), una escriptora de San Francisco, acaba de divorciar-se i se sent 
completament perduda. Sorprenentment, una casa vindrà al seu rescat. Per a ser més exactes, el que la 
salva és una forma de vida completament diferent. Decideix ser espontània i fins i tot atrevida respecte les 
coses que l'espanten. Quasi res no té sentit; però es presenta una oportunitat. Per què no comprar una 
casa en la Toscana?. Francès sent que ha d'oblidar els seus temors, afrontar amb valor la tempesta, 
romandre impertorbable davant els murs que s'enfonen i omplir aquest buit que ha quedat al seu interior, 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/febrer.html (10 de 12)14/06/2005 13:09:32

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/universal/seabiscuit/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.seabiscuitmovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/universal/seabiscuit/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/paramount/the_fighting_temptations/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.fightingtemptations.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/paramount/the_fighting_temptations/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/underthetuscansun/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://tuscansun.movies.go.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/underthetuscansun/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

però amb què? Més difícil encara, la vida li demana que torni a creure en l'amor. Al principi, el desafiament 
és l'amor que li professa la seva amiga Patti, que recorre a tot menys a la força perquè accepti un regal, 
un viatge a Itàlia. Ja a la Toscana, una altra dona, l'hedonista Katherine (Lindsay Duncan) l'anima 
angelicalment a, en paraules de Fellini, "viure esfèricament", a gaudir de la vida mentre pugui. Frances ho 
intenta i es deixa seduir pel Signor Martini (Vincent Riotta), un amable i atractiu corredor de finques que 
l'ajuda a comprar "Bramasole", una preciosa vil·la de què ha quedat enamorada. També la commou i al 
mateix temps li fa riure la història d'amor adolescent mig còmica, mig fatal que viuen Pawel (Pawel 
Szadja), un dels seus fusters, i Chiara (Giulia Steigerwalt), la filla del terratinent local. No en té ja prou 
com per veure's embolicada en els drames d'altres persones? Quan un italià increïblement atractiu 
anomenat Marcello (Raoul Bova) s'encreua al seu camí, Francès sent que tot el seu ésser torna a la vida. 
Però ara sí que té quelcom de què espantar-se. 

Casa de arena y niebla
(House of sand and fog)

Gènere: Drama 
Director: Vadim Perelman
Protagonistes: Jennifer Connelly (Kathy Nicolo), Ben Kingsley (Coronel Behrani), Ron 
Eldard (Sheriff Lester Burdon), Shohreh Aghdashloo (Nadi), Jonathan Ahdout (Esmail), 
Frances Fisher (Connie Walsh), Kim Dickens (Carol Burdon), Navi Rawat (Soraya).

 
Sinopsi: Dues persones arrossegades a prendre mesures desesperades per apropiar-se d'una casa. Es 
tracta només d'un petit bungalou al nord de Califòrnia, però per a Kathy Nicolo, és l'últim vestigi 
d'esperança en una vida que quasi perd per la seva addicció a les drogues. Quan un error burocràtic 
l'obliga a desallotjar la propietat per una ordre de desnonament, Kathy es queda al carrer, incapaç 
d'impedir que la casa sigui subhastada per una fracció del seu valor real. El nou propietari, Massoud Amir 
Behrani, veu la casa com la consecució del somni americà que porta perseguint des que va sortir de l'Iran 
amb tota la seva família anys enrera. Antic coronel de les Forces Aeris Iranians, Behrani s'ha vist obligat a 
treballar en ocupacions molt precàries per poder mantenir les aparences. Ara ha invertit fins a l'últim 
cèntim dels seus estalvis en la compra de la casa que, per fi, tornarà a la seva família la prosperitat que 
van viure en el passat. A mesura que la batalla entre Kathy i Behrani per la casa es va endurint, Kathy 
troba un inesperat aliat en el funcionari que va desallotjar-la, l'ajudant del xèrif Lester Burdon, que es 
converteix en un perillós devot de la seva causa. Al mig de l'huracà estan atrapats l'esposa de Behrani, 
Nadi, i el seu fill, Esmail. El que comença com un conflicte sobre un petit i desarranjat bungalou, degenera 
en un xoc de cultures que acabarà afectant de manera irreversible tots els involucrats fins a l'inevitable i 
terrible clímax final.

Zatoichi

Gènere: Acción
Director: Takeshi Kitano
Protagonistes: Takeshi Kitano (Zatoichi), Tadanobu Asano (Hattori, guardaespatlles), 
Michiyo Ogusu (Tia Oume), Yui Natsukawa (Dona de Hattori), Guadalcanal Taka 
(Shinkichi), Daigoro Tachibana (Osei, Geisha), Yuko Daike (Okinu, Geisha), Ittoku Kishibe 
(Ginzo), Saburo Ishikura (Ogi), Akira Emoto (Propietari Taverna).

 
Sinopsi: Japó, segle XIX, Zatoichi és un vagabund cec que es guanya la vida fent massatges i jugant als 
daus. Però darrera la seva humil façana, Zatoichi és un gran espadatxí, delectant amb tocs d'una 
esglaiadora precisió. Zatoichi descobreix una petita ciutat perduda a la muntanya dominada per la banda 
del despietat Ginzo. Aquest es desfà de qualsevol que es posi pel seu camí contractant per això a Hattori, 
un famós samurai. Un dia jugant al costat del seu inseparable amic Shikichi coincideixen amb una parella 
de geishes. Tan perilloses com guapes, Okinu i la seva germana Osei han vingut a la ciutat per venjar 
l'assassinat dels seus pares. Tenint com a única pista el misteriós nom de Kuchinawa, les germanes 
amaguen un munt d'asos a la mànega. La sinistra banda aviat acorrala Zatoichi. Al costat de la seva 
llegendària espasa, el destí de Zatoichi es veurà involucrat en situacions molt violentes.
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Un instante en la vida ajena

Gènere: Documental
Director: José Luis López-Linares

 
Sinopsi: Madronita Andreu va nàixer a Barcelona a finals del segle XIX, en una família d'industrials 
acomodats. Des de molt jove es va sentir fascinada pels invents i les màquines i per això es va aficionar a 
la fotografia i després al cinema, que va arribar a ser la seva gran passió. Durant tota la vida es va dedicar 
amb tenacitat a filmar la família i el seu entorn. Mirava el món (el seu món) a través de la càmera. Fins 
aquí, el cas no passa de ser una raresa, el caprici d'una senyora excèntrica i perseverant. No obstant això, 
aquesta dona, descendent de pintors, tenia talent. Sabia compondre, sabia enquadrar i, sobretot, tenia 
una visió justa d'on es trobava l'interès o l'emoció de cada escena. "Un instante en la vida ajena" presenta 
una selecció provinent de les més de 900 bobines de material en 16 mm. Filmat per Madronita Andreu. 
Resumint, es tracta d'una autobiografia en imatges, potser la primera a la història del cinema, que s'estén 
des de 1920 fins a la dècada dels setanta. La seva obra ens ofereix l'oportunitat de guaitar a un món 
privilegiat, generalment inaccessible, que aquí es mostra amb naturalitat, perquè la persona que ho està 
filmant forma part d'ell. Un antic col·laborador de Madronita proporciona amb els seus comentaris el fil 
conductor imprescindible per seguir les vicissituds de la família. A través dels anys, dels naixements, les 
morts, els viatges en una època convulsa, la vida quotidiana, els nens que creixen , els rostres que 
canvien... gairebé podem contemplar físicament el pas del temps, que s'escapa sense remei, per més que 
la càmera lluiti per retenir-lo en una batalla perduda per endavant.

Bahía mágica

Gènere: Animació, aventura
Director: Marina Valentini
Protagonistes: Jean Pierre Noher (Dr. Marcos), Roberto Carnaghi (Capità), Carlos 
Álvarez Novoa (Bartolo), Liz Lobato (Dra. Lola), Luciano Nóbile (Quique), Francisco 
Corvalán (Raúl).

 
Sinopsi: Un vaixell, aparentment carregat de joguines procedents d'Orient, parteix cap a les platges del 
sud d'Argentina portant oculta, en un doble fons, una càrrega mortal de residus radioactius. Alarmats pel 
perill que significa per a les sebes vides i després de la mort inexplicable de nombrosos peixos, els animals 
de l'oceà emeten un so especial -detectat per radars de diferents països- per alertar els dofins i llops 
marins de l'oceanari. Aquests, desesperats per fer-se entendre, es declaren en vaga i interrompen les 
seves actuacions. Ningú no comprèn la seva estranya conducta: ni els entrenadors ni els científics. Només 
Lola, una biòloga apassionada pels animals, adverteix que hi ha un missatge, però no aconsegueix 
desxifrar-lo. Seran els nois del lloc i un vell marí espanyol que navega en companyia del seu mentider lloro 
els qui entendran aquesta desesperada demanda d'auxili i intentaran impedir que el sinistre capità arribi a 
destí amb l'escombraria tòxica i provoqui un desastre ecològic. 
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