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Cartellera de febrer de 2005

Reencarnación
(Birth)

Gènere: Drama, misteri 
Director: Jonathan Glazer
Protagonistes: Nicole Kidman (Anna), Danny Huston (Joseph), Lauren Bacall (Eleanor), 
Anne Heche (Clara), Peter Stormare (Clifford), Arliss Howard (Bob), Ted Levine (Mr. 
Conte), Cara Seymour (Mrs. Conte), Cameron Bright (Sean), Alison Elliott (Laura), Zoe 
Caldwell (Sra. Hill).

 
Sinopsi: Un dia d'hivern, un jove fa fúting al parc quan de sobte es desploma i mor. Just en aquest mateix 
moment neix un nen. Deu anys després de la sobtada mort del seu estimat marit Sean, Anna (Nicole 
Kidman) està preparada per superar la seva pèrdua i començar una nova vida. Ha acceptat casar-se amb 
Joseph (Danny Huston), un home alegre i cultivat que durant tres anys ha festejat pacientment la jove i 
bella viuda. La mare d'Anna, Eleanor (Lauren Bacall) - una dona elegant i dominant que ha obert els 
braços a Joseph en l'espaiós pis familiar del barri aristocràtic de l'Upper East Side novaiorquès -, rep la 
notícia amb alegria. El pis ha estat la llar d'Anna des de la mort de Sean i també és la residència temporal 
de la seva germana embarassada Laura (Alison Elliot) i del marit d'aquesta, Bob (Arliss Howard), que 
estan reformant la seva pròpia casa. És allà on una nit es reuneixen amics i parents per celebrar la festa 
de compromís d'Anna i Joseph. Entre els invitats hi ha Clifford (Peter Stormare), el millor amic de Sean, i 
la seva dona Clara (Anne Heche). La parella no se sent del tot còmoda en aquest ambient de luxe i quan 
arriba l'ascensor Clara observa que el seu regal no està ben embolicat i li diu a Clifford que pugi sol. 
Mentre pensa què fer a l'entrada de marbre de l'edifici es fixa en un nen (Cameron Bright) assegut sol al 
rebedor. Clara surt de l'edifici en direcció a Central Park i el nen la segueix sense que ella se n'adoni. Quan 
al poc de temps torna a l'edifici el nen ha tornat al seu lloc. Poc després de la festa de compromís se 
celebra l'aniversari d'Eleanor, una reunió íntima a la qual assisteix una gran amiga de la família, la Sra. Hill 
(Zoe Caldwell). Però abans que es pugui servir el pastís apareix un desconegut. És el mateix nen d'abans i 
demana parlar en privat amb Anna. Anna consenteix a allò que sembla el caprici d'un nen i l'acompanya a 
la cuina. Allà el nen declara que és el seu difunt marit Sean li prevé contra casar-se amb Joseph. Sorpresa 
i enutjada, Anna el porta a baix i dóna instruccions al conserge, Jimmy (Milo Addica) perquè envïi el nen a 
casa seva. Jimmy confirma que coneix el nen. El seu nom és Sean. No obstant això, Sean no es rendeix, 
comença a escriure a Anna i visita regularment l'edifici amb el pare, el Sr. Conte (Ted Levine), un tutor 
que hi té clients allà. Joseph té curiositat per aquest nen de deu anys que escriu la seva promesa i decideix 
parlar amb ell quan son pare ve a fer classe. Els tres adults - Joseph, Anna i el pare del nen - li exigeixen 
que deixi en pau Anna però Sean s'hi nega, tranquil però decidit. Quan el nen es desploma al final de 
l'enfrontament Anna no pot evitar sentir-se afectada. La intromissió surrealista de Sean a la vida d'Anna 
produeix reaccions diverses en la seva família. Bob l'interroga sobre els detalls del difunt Sean i l'inquieta 
tot el que el nen sembla saber. Més inquietant encara és la intensitat i seguretat del seu amor per Anna. 
La Sra. Conte (Cara Seymour), separada del pare de Sean, permet el seu fill veure Anna amb l'esperança 
que deixi de creure que és el seu marit. No obstant això, és Anna qui comença a creure'l. Encara que no 
pot negar que és tot molt estrany se sent cada vegada més atreta cap al nen i està disposada a anar en 
contra dels desitjos del seu nuvi i de la seva família per veure'l. És realment possible que el nen sigui el 
marit d'Anna, retornat a la vida?. Com pot rebutjar la possibilitat de tornar a experimentar l'amor que 
sentia per ell?.

Hotel Rwanda
(Hotel Rwanda) 

Gènere: Drama bèl·lic
Director: Terry George
Protagonistes: Don Cheadle (Paul Rusesabagina), Sophie Okonedo (Tatiana 
Rusesabagina), Nick Nolte (Coronel Oliver), Joaquin Phoenix (Jack), Desmond Dube 
(Dube).

 
Sinopsi: 1994. Rwanda. Kigali. A unes hores de la signatura d'un conveni de pau entre Hutus i Tutsis -
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amb el suport de l'ONU- a l'Hotel Mille Collines (Kigali, Rwanda), que regenta Paul Rusesabagina (Don 
Cheadle), petits esdeveniments comencen a pertorbar la vida quotidiana de Rwanda. Soldats hutus 
instiguen per ràdio a "eradicar la invasió assassina dels tutsis". Paul Rusesabagina, és hutu i director de 
l'hotel Mille Collines, propietat de les aerolínies belgues, Sabena. Respectat per la seva generositat, el seu 
carisma i els contactes que té, es veu involucrat en el decurs dels esdeveniments quan amenacen la seva 
dona tutsi (Sophie Okonedo), els seus fills i veïns amb la mort i aconsegueix esquivar els primers obstacles 
mitjançant el suborn, amb l'esperança que les forces internacionals arriben en qualsevol moment per 
evitar la Guerra Civil. No obstant això, la situació empitjora. Després de l'assassinat del president rwandès, 
comencen les matances indiscriminada de tutsis a les mans dels soldats i ciutadans hutus. Paul 
aconsegueix protegir els seus a l'hotel, a on comencen a arribar milers de persones demanant auxili. 
Mentre un jove càmera, reporter internacional (Joaquin Phoenix), assisteix a l'espectacle dantesc i Paul fa 
ús de tots els recursos i suborns possible per mantenir amb vida als tutsis refugiats a l'hotel, les forces 
internacionals arriben a Rwanda però només per evacuar els ciutadans blancs i retornar-los als seus països 
d'orígens i amb ordres de no intervenció. Paul, armat de coratge, amb l'ajuda del coronel Oliver (Nick 
Nolte) de l'ONU (defraudat pel comportament internacional), aconseguirà allotjar i protegir primer, i salvar 
després, la vida de milers de persones que van confiar en ell. Es compromet amb si mateix a protegir la 
seva dona tutsi, Tatiana, els seus fills i els 1200 veïns tutsis que, atemorits i amenaçats, arriben a l'hotel 
demanant auxili i recer, quan les forces internacionals no ofereixen intervenció ni ajuda als perseguits.

El secreto de Vera Drake
(Vera Drake)

Gènere: Drama
Director: Mike Leigh
Protagonistes: Imelda Staunton (Vera), Philip Davis (Stan), Eddie Marsan (Reg), Jim 
Broadbent (Clerk), Peter Wight (Inspector Webster), Adrian Scarborough (Frank), Heather 
Craney (Joyce), Daniel Mays (Sid), Alex Kelly (Ethel), Sally Hawkins (Susan), Ruth Sheen 
(Lily), Martin Savage (Sergent Vickers), Helen Coker (WPC Best), Allan Corduner 
(Psiquiatre).

 
Sinopsi: Londres, 1950: Vera Drake viu amb el seu marit Stan i els seus fills, ja grans, Sid i Ethel. No són 
rics però sí una família unida i feliç. Vera neteja cases, Stan és mecànic al taller del seu germà, Sid treballa 
per a un sastre i Ethel en una fàbrica provant bombetes. La desinteressada Vera té un secret: sense que 
ho sàpia ningú del seu entorn no ajuda a joves dones, sense acceptar diners a canvi, a posar fi a 
embarassos no desitjats. Quan una d'aquestes noies ha d'anar corrent a l'hospital després d'avortar, les 
investigacions policials arriben fins a Vera i el seu món s'enfonsa davant ella.

Wimbledon. El amor está en juego
(Wimbledon)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Richard Loncraine
Protagonistes: Paul Bettany (Peter Colt), Kirsten Dunst (Lizzie Bradbury), Nikolaj Coster-
Waldau (Dieter Proll), Austin Nichols (Jake Hammond), Bernard Hill (Edward Colt), Sam 
Neill (Dennis Bradbury), Eleanor Bron (Augusta Colt), Jon Favreau (Ron Roth).

 
Sinopsi: Peter Colt (Paul Bettany) és un jugador de tennis britànic que mai no va aconseguir realitzar el 
seu somni, arribar al cim i ser una gran estrella internacional. Va aconseguir el lloc onzè de la classificació 
mundial, però el veterà professional va començar a perdre la confiança en si mateix i va baixar fins a 
quedar-se al lloc 119. Està a punt de retirar-se quan el destí li dóna un comodí: podrà participar en el 
torneig de Wimbledon per última vegada i també serà el seu últim torneig. Peter Colt està a punt de deixar 
el tennis professional i d'anar-se'n a treballar a un d'aquests clubs on una pila de dones madures fan 
classes de tennis entre neteges de cutis i còctels. La nord-americana Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst) és la 
jove estrella, la nova noia dolenta de les pistes internacionals que trepitja Wimbledon per primera vegada. 
Concentrada, decidida, controlada i entrenada al màxim per Dennis (Sam Neill), son pare i entrenador, 
Lizzie no permet que res no s'interposi en el seu camí, ni una equivocació d'un jutge de línia, ni una pilota 
inesperada i menys encara un romanç sense importància amb un altre campió en alça, l'americà Jake 
Hammond (Austin Nichols). El futur de Lizzie ja està escrit: serà la millor tennista del món, una campiona 
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del Grand Slam. No té més somni que aquest, i guanyar Wimbledon seria el començament ideal. Els plans 
de Peter per a un retir tranquil es queden en suspens quan arriba a les sacrosantes pistes del Club de 
Tennis sobre Herba i Croquet de Wimbledon. Lizzie i Peter es coneixen per casualitat, acaben tenint una 
aventura i ell fa l'impensable, guanya el seu primer partit. Espentat per una barreja de sort, amor i 
habilitat amb la raqueta, Peter continua guanyant partits mentre els seus seguidors i els periodistes 
esportius redescobreixen a la vella glòria. El tennista descobreix que el món estima els guanyadors, però 
ningú tant com Rom Roth (Jon Favreau), el seu agent, que reapareix després d'una llarga absència. Torna 
a paladejar l'oblidat sabor de la victòria. Lizzie, d'altra banda, descobreix que la seva inclinació per 
aventures curtes amb companys de torneig potser hagi tocat a la seva fi. Ha passat l'inimaginable, s'està 
enamorant d'un britànic perdedor amb cor de campió. Només cal que la sort de Peter (i la de Lizzie) 
aguanti una mica.

Napoleon Dynamite
(Napoleon Dynamite) 

Gènere: Comèdia
Director: Jared Hess
Protagonistes: Jon Herder (Napoleon Dynamite), Jon Gries (Oncle Rico), Aaron Ruell 
(Kip), Efren Ramirez (Pedro), Dietrich Bader (Rex).

 
Sinopsi: Napoleon Dynamite (Jon Herder) és d'Idaho, estudia a l'Institut Preston i es caracteritza pel seu 
peculiar pentinat afro pèl-roig, les seves bótes de soldat, els seus pantalons amples i per jugar només a 
pilota. Però Napoleon no és només un noi avorrit que només sap parlar d'un parell de temes i al quals 
acostumen a tancar a les taquilles: és el perfecte exemple d'oncle rar que pot posar el món de cap per 
avall per tal de fer realitat el somni d'un amic. En aquest cas es tracta d'ajudar el seu amic Pedro (Efren 
Ramirez) a ser triat representant dels estudiants, per al qual comptarà amb l'ajut del seu germà Kip 
(Aaron Ruell), un addicte als xats d'amor. 

Memoria del saqueo

Gènere: Documental
Director: Fernando Ezequiel Solanas

 
Sinopsi: Des del començament de la dictadura militar, fa ja vint-i-cinc anys, Argentina i el seu poble han 
hagut de fer front a una de les pitjors crisis econòmiques i socials viscudes mai per un país en període de 
pau. Argentina, un país que va ser pròsper, ha hagut d'enfrontar-se de forma periòdica a tots i cadascun 
dels traumes estigmatitzats per la militància anticapitalista: exorbitants deutes nacionals, el malvat 
ultraliberalisme, la desenfrenada corrupció política i financera i l'espoliació regular dels béns públics. Tot 
això, amb l'ajut de les companyies multinacionals occidentals i la complicitat dels organismes 
internacionals. La política de la terra cremada, representada per tipus com Carlos Menem, ha conduït el 
país a un increïble cataclisme de fam, malaltia i sacrifici de vides humanes: un genocidi social.

Constantine
(Constantine) 

Gènere: Drama, acció, thriller 
Director: Francis Lawrence
Protagonistes: Keanu Reeves (John Constantine), Rachel Weisz (Angela Dodson), Shia 
Labeouf (Chaz), Djimon Hounsou (Midnite), Tilda Swinton (Gabriel), Gavin McGregor 
Rossdale (Balthazar), Pruitt Taylor Vince (Pare Hennessy), Peter Stormare (Satan).
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Sinopsi: Nascut amb un do que no desitjava, la capacitat de reconèixer clarament els àngels i els dimonis 
híbrids que caminen per la terra sota un aspecte humà, John Constantine (Keanu Reeves) es va veure 
empès a treure's la seva pròpia vida per escapolir-se de la turmentadora claredat de la seva visió. Però va 
fracassar. Ressuscitat en contra de la seva voluntat, es va trobar novament en el món dels vius. Ara, 
marcat pel seu intent de suïcidi amb una esperança de vida temporal, patrulla la frontera terrenal entre el 
cel i l'infern, esperant en va guanyar-se el camí a la salvació enviant els esbirros del diable de tornada a 
les profunditats. Però Constantine no és cap sant. Desil·lusionat pel món que l'envolta i enfrontat amb el 
del més enllà, és un heroi amargat que beu en excés, porta una vida dura i menysprea la sola idea 
d'heroisme. Constantine lluitarà per salvar la teva ànima però no vol la teva admiració ni el teu agraïment 
- i per descomptat no vol la teva simpatia.Tot el que vol és un ajornament. Quan una desesperada però 
escèptica detectiu de policia Angela Dodson (Rachel Weisz) aconsegueix el seu ajut per resoldre la 
misteriosa mort de la seva estimada germana bessona (Rachel Weisz), la seva investigació els porta a 
través del món de dimonis i àngels que subjau just sota el paisatge de l'actual ciutat de Los Ángeles. 
Atrapats en una catastròfica sèrie d'esdeveniments sobrenaturals, tots dos es troben involucrats i tracten 
de trobar la seva pròpia pau a qualsevol preu.

5x2 / Cinco veces dos
(5x2) 

Gènere: Drama romàntic 
Director: François Ozon
Protagonistes: Valeria Bruni Tedeschi (Marion), Stéphane Freiss (Gilles), Géraldine 
Pailhas (Valérie), Françoise Fabian (Monique), Michael Lonsdale (Bernard), Antoine 
Chappey (Christophe), Marc Ruchmann (Mathieu), Jason Tavassoli (Americà), Jean-Pol 
Brissart (Jutge).

 
Sinopsi: Cinc moments en la vida d'una parella moderna. És el retrat d'una parella de trenta i tants anys 
que després d'haver compartit junts cincs anys ja han passat per tot tipus de situacions en la seva relació. 
Un home i una dona, Marion (Valeria Bruni Tedeschi) i Gilles (Stéphane Freiss), les personalitats de la qual 
queden il·lustrades en la pel·lícula, revelant la força, determinació i resistència de Marion i la relativa 
feblesa i fragilitat de Gilles.

El fantasma del lago / Drowning ghost
(Strandvaskaren)

Gènere: Terror, thriller 
Director: Mikael Håfström
Protagonistes: Rebecka Hemse (Sara), Jesper Salén (Felix), Jenny Ulving (Therese), 
Peter Eggers (Leo), Daniel Larsson (Måns), Rebecca Ferguson (Amanda), Anders Ekborg 
(Thomas), Kjell Bergqvist (Peder Weine).

 
Sinopsi: Fa gairebé cent anys, tres estudiants de l'Escola Hellestad van ser brutalment assassinats per un 
granger del poble. Després d'haver comès els assassinats, el granger es va suïcidar ofegant-se en un llac. 
El seu cos mai no es va trobar. Anys més tard, els estudiants de l'Escola Hellestad ho recorden com la 
Llegenda del Fantasma Ofegat: compte que cada any el Fantasma torna a Hellestad. Un dia, a l'Escola 
Hellestad succeeix una altra tragèdia. Rebecca, una estudiant, ha mort en saltar des de la teulada de 
l'escola. El director de l'escola té raons per amagar les circumstàncies que van conduir la seva mort. Sara 
(Rebecka Hemse), una altra estudiant, està investigant sobre la Llegenda del Fantasma Ofegat. Descobreix 
que la filla del granger va ser violada i assassinada en la seva època d'estudiant a l'escola. Måns Weine 
(Daniel Larsson) va ser un dels nois implicats. La família Weine havia estudiat a l'Escola Hellestad durant 
diverses generacions i és una de les més importants benefactores de l'escola. El director intenta que Sara 
no segueixi amb la investigació i que es mantingui allunyada del passat fosc dels Weine. Però comencen a 
ocórrer coses misterioses i desconegudes. Un estudiant desapareix sense deixar cap empremta. Sara troba 
una carta escrita per Rebecca que li fa adonar-se que hi ha quelcom estrany i desconegut movent-se pels 
passadissos de l'escola.
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El hundimiento
(Der Untergang)

Gènere: Drama bèl·lic 
Director: Oliver Hirschbiegel
Protagonistes: Bruno Ganz (Adolf Hitler), Alexandra Maria Lara (Traudl Junge), Juliane 
Köhler (Eva Braun), Corinna Harfouch (Magda Goebbels), Thomas Kretschmann (Hermann 
Fegelein), Ulrich Matthes (Joseph Goebbels), Heino Ferch (Albert Speer), Christian Berkel 
(Doctor Schenck), Matthias Habich (Doctor Werner Haase).

 
Sinopsi: Una freda nit de novembre de 1942, cap a la matinada, un grup de dones joves és escortat a 
través del bosc per oficials de les SS ca a "el cau del llop", el quarter general de Hitler a Prússia Oriental. 
Són candidates al lloc de secretària personal del Führer. Entre elles es troba Traudl Junge (Alexandra Maria 
Lara), una jove de vint-i-dos anys de Munic. Les dones són guiades cap a la sala adjacent a l'oficina 
privada de Hitler. Estan ansioses per donar una bona imatge. La porta de l'oficina s'obre i Adolf Hitler 
(Bruno Ganz) entra a la sala. Les dones es posen de peu i el Führer les saluda, una a una, estretint-los la 
mà i preguntant-los d'on són. Traudl resulta ser la triada per al lloc i contenta de servir el seu Führer. 
Berlin, 20 d'abril de 1945: Hitler s'ha retirat al sistema de búnkers que es troba sota la cancelleria 
alemanya. Traudl Junge dorm a la seva habitació, a gran profunditat sota terra, quan el tremolor del foc 
d'artilleria la desperta. L'enemic s'acosta. L'exèrcit rus està estretint el cercle sobre Berlin. La capital està 
reduïda a runes. La derrota d'Alemanya és inevitable. Només uns quants soldats que continuen lluitant als 
carrers ajudats per les milícies populars Volkssturm i els nens de les Joventuts Hitlerianes. Un d'ells, Peter 
(Donevan Gunia), de tretze anys, ha aconseguit destruir amb èxit dos tancs russos. Son pare (Karl 
Kranzkowski), clarament torbat per la visió del seu fill duent un llançacoets, li suplica que deixi l'arma i 
torni a casa. El noi s'hi nega i el pare avisa el petit grup de milicians que tot està perdut i que en pocs dies 
seran tots morts. Mentrestant, al búnker de Hitler, la seu amant, Eva Braun (Juliane Köhler), està 
preparant la celebració del 56 aniversari del Führer. Els dirigents del règim nazi es reuneixen, per última 
vegada, davant una copa de xampany. Entre ells es troba el ministre de l'Interior, Heinrich Himmler (Ulrich 
Noethen), que li demana a Hitler que abandoni Berlín per refugiar-se en un lloc més segur. Hitler s'hi nega, 
no pensa abandonar la ciutat. El segon de Himmler és Herman Fegelein (Thomas Krestchmann), marit de 
la germana a qui Eva estima. Fegelein demana la seva cunyada que convenci Hitler que abandoni Berlín, ja 
que és qüestió de dies que els aliats arribin a la cancelleria. Mentre la ciutat crema sobre els seus peus, 
Hitler i el seu ministre de Propaganda, Josef Goebbels (Ulrich Matthes) continuen esperant una victòria 
final. Hitler ordena a la resta que queda del seu exèrcit que torni a Berlín. Els seus generals no només no 
contravenen les seves ordres, sinó que fan tot el que es pugui per complir-les. Hitler diu a Albert Speer 
(Heino Ferch), ministre d'Armament i conseller personal seu, que, una vegada Alemanya hagi guanyat la 
guerra, el bombardeig de les ciutats facilitaria la recollida de les runes i el començament de la 
reconstrucció. Speer també li demana que abandoni la capital per salvar-se ell, a la ciutat i als seus 
habitants de la destrucció. Hitler li respon que o guanya a Berlín o afrontarà la seva derrota. En aquest 
últim cas, ordena Speer que destrueixi tot Alemanya i que no deixi a l'enemic més que "terra cremada". La 
lluita és aferrissada a cada cantó de Berlín. L'Exèrcit Roig és cada vegada més aprop. Els esquadrons de la 
mort de les SS deambulen executant qualsevol sospitós d'haver-se rendit. L'última de les forces alemanyes 
es retira de la capital emportant-se amb ella els aliments i subministraments que quedaven. Un metge de 
l'exèrcit, el doctor Schenck (Christian Berkel), es nega a abandonar la ciutat i es queda per ajudar la 
població en la mesura de les seves possibilitats. Es dirigeix al que queda d'un hospital i allà col·labora amb 
el doctor Werner Haase (Matthias Habich), un dels metges personals de Hitler, atenent els ferits. En 
adonar-se que el final està aprop, Goebbels porta la seva dona, Magda (Corinna Harfouch), i els seus sis 
petits fills al búnker. Traudl s'alegra de l'arribada dels nens, perquè per a ella són la prova vivent que no 
tot està perdut, que hi ha motius per a l'esperança. Ella i Eva abandonen la freda i tètrica foscor del 
búnker per anar a fer un volt i prendre l'aire pels jardins de la cancelleria. Com si tot fos normal, 
deambulen entre les escultures i fumen. Les bombes russes les obliguen a deixar el seu passeig i tornar al 
búnker. Quan Hitler té notícia que Himmler està intentant pactar una rendició amb els nord-americans, 
ordena que l'arrestin. Després exigeix veure Fegelein, l'ajudant de Himmler. Però ningú no aconsegueix 
trobar-lo al búnker. Hitler ordena que troben el jove i l'executen. Eva Braun li suplica que no mati el seu 
cunyat, però Hitler no escolta els seus precs. Més tard troben Fegelein borratxo al llit d'una prostituta. 
L'arrosseguen al jardí i, en l'últim instant, en adonar-se de la sort que li espera, Fegelein es posa dret, es 
corda l'uniforme i fa la salutació nazi.
En la seva última aparició pública, Hitler surt del búnker als jardins de la cancelleria. Fora li espera un grup 
de nens (el que quedava del que era el seu poderós exèrcit), als que condecora amb medalles pel seu 
servei militar al Reich. Entre ells es troba el jove Peter. El 29 d'abril, els russos arriben al centre de Berlín. 
Ningú no pot negar que la guerra està perduda, ni tan tan sols Peter, el nen soldat. Peter corre a casa i 
descobreix que els seus pares han estat assassinats per un esquadró de la mort de les SS. Els soldats del 
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búnker estan bevent i intercanviant idees sobre la millor forma de suïcidar-se. Hitler, sol a la seva 
habitació, observa el retrat del seu heroi, Frederic II, i planeja les últimes fases de l'enfonsament. Aquella 
nit, Hitler dicta el seu testament a Traudl i després es casa amb Eva (amb Goebbels i Boorman de 
testimonis). A continuació parla tranquil·lament del suïcidi amb el seu metge per assegurar-se que no serà 
capturat amb vida. Després li demana al seu ajudant personal, Otto (Götz Otto), que posteriorment cremi 
el seu cadàver. Albert Speer ve a acomiadar-se del Führer. Abans d'abandonar el búnker, Speer prega a 
frau Goebbels que fugi amb els seus fills. Però ella li contesta que no vol que els seus fills visquin en un 
món sense nacionalsocialisme. L'endemà, Hitler reuneix el seu personal per al comiat final. Lliura a Magda 
Goebbels una medalla a la mare més valenta. Dóna les gràcies pel delició menjar i s'acomiada de Traudl i 
de les seves companyes. Hitler i la seva esposa es retiren llavors a les seves habitacions privades. Se sent 
un tret, pràcticament ofegat pel soroll del foc d'artilleria. Otto i els seus subordinats compleixen l'última 
voluntat de Hitler i cremen els cadàvers en una rasa sobre el búnker.

Entre copas
(Sideways)

Gènere: Drama, comèdia, aventures 
Director: Alexander Payne
Protagonistes: Paul Giamatti (Miles Raymond), Thomas Haden Church (Jack), Virginia 
Madsen (Maya), Sandra Oh (Staphanie), Marylouise Burke (Mare de Miles).

 
Sinopsi: Dos vells amics inicien un viatge per carretera provant vins només per canviar de rumb 
vertiginosament i entrar en una irònica exploració de les vicissituds de l'amor i l'amistat, de la repudiable 
persistència de la soledat i de la interminable guerra entre el Pinot i el Cabernet. Els contratemps 
comencen quan Miles (Paul Giamatti), un divorciat traumatitzat amb la seva experiència sentimental, a qui 
li agradaria ser novel·lista i que presenta una fixació pel vi, decideix complimentar Jack (Thomas Haden 
Church), el seu col·lega de la universitat i actor fracassat, amb un viatge festiu a les vinyes de la vall de 
Santa Ynez la setmana abans que Jack contragui matrimoni. Tots dos no podrien formar una parella més 
estranya. Jack és un seductor massa sexual; Miles és un desgraciat aprensiu. Jack està cercant degustar el 
seu “últim mos de llibertat”; Miles només pretén paladejar la perfecció en una botella. Jack es conforma 
amb un Merlot barat; Miles es mor per l'elusiu i perfecte Pinot. De fet, l'única cosa que semblen tenir en 
comú és la mateixa excitant barreja d'ambicions fallides i joventut marcida.

Para que no me olvides

Gènere: Drama
Director: Patricia Ferreira
Protagonistes: Fernando Fernán Gómez (Mateo), Emma Vilarasau (Irene), Marta Etura 
(Clara), Roger Coma (David), Víctor Mosqueira (Antonio), Mónica García (Ana).

Sinopsi: Irene (Emma Vilarasau) viu amb el seu fill, David (Roger Coma), un jove estudiant 
d'arquitectura, i amb el pare, Mateo (Fernando Fernán Gómez), un avi vitalista malgrat la seva tràgica 
història: Mateo era gairebé un nen durant la Guerra Civil i en la repressió posterior a la contesa va perdre 
la casa i tota la família. David ha trobat Clara (Marta Etura), o Clara l'ha trobat a ell, a l'hipermercat proper 
del que ella és caixera, i entre ells ha sorgit no només l'amor sinó també la comprensió, la complicitat. Fill 
únic d'un matrimoni separat, David no pot evitar l'hostilitat de la mare cap a una relació que ella creu que 
no li convé, que posa en perill el seu futur personal i professional. Irene es lliura a la seva tasca de direcció 
d'un grup teatral d'invidents, però a casa veu obrir-se una mancança que no sap com superar. L'encast de 
tots ells és Mateo, potser per la seva edat o per la seva experiència. Hom pensaria que està allunyat del 
món, però només perquè aquest món és molt més gran del que sembla i hi ocupa un lloc essencial la 
recuperació de la dignitat d'aquells que van ser esclafats per una guerra infame i un règim implacable. 
Aquestes són les seves vides, properes i desconegudes. Fins que un dia un fet inesperat les posarà 
decisivament a prova i hauran d'aprendre a viure novament descobrint cadascun d'ells el que no sabia dels 
altres.

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/febrer.html (6 de 15)14/06/2005 16:15:59

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/fox_searchlight/sideways/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www2.foxsearchlight.com/sideways/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/fox_searchlight/sideways/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.imdb.com/title/tt0416101/


Tinet - Tarragona InterNET

Spanglish
(Spanglish) 

Gènere: Drama, comèdia romàntica 
Director: James L. Brooks
Protagonistes: Adam Sandler (John Clasky), Téa Leoni (Deborah Clasky), Paz Vega (Flor 
Moreno), Cloris Leachman (Evelyn Norwich), Shelbie Bruce (Cristina).

 
Sinopsi: Flor (Paz Vega), mare soltera mexicana, és abandonada amb pocs diners i poques oportunitats 
amb la seva filla de sis anys, Cristina. Flor se sent molt culpable per haver-se casat amb un home que no 
era un bon pare i amaga totes les seves necessitats de dona jove lliurant-se a la seva filla. Aquesta 
devoció no és ni un sacrifici ni un martiri per a ella, sinó la cosa més natural al món. Cercant una vida 
millor per a la seva filla, Flor surt de Mèxic i s'instal·la en una comunitat llatina de Los Ángeles, de la qual 
mai no surt. Efectivament, segueix ancorada en un món i en una llengua que li resulta familiar, separada 
de la cultura nord-americana fins al dia que és contractada com a majordoma dels Clasky. John (Adam 
Sandler) i Deborah Clasky (Tea Leoni) estan passant una mala època en el seu matrimoni. John és un pare 
i marit amant, pacient i dedicat, a més de xef i propietari d'un pròsper restaurant. Deborah ha perdut el 
seu treball recentment en una companyia de disseny comercial i ara és a la vora d'una crisi d'identitat. La 
seva carrera li havia permès canalitzar gran part de la seva nerviosa energia. Sense aquesta fugida, les 
seves inseguretats amenacen l'estabilitat de la família. Deborah està travessant una gran crisi de principis 
de la maduresa que afecta tothom que l'envolta. Amb bones intencions, però hipertensa i inconscientment 
quelcom guillada, Deborah sempre s'esforça per valorar-se i constantment s'al·ludeix a si mateixa. Els seus 
dos fills, Bernice (Sarah Steele) i Georgie (Ian Hyland), són víctimes de la visió idealitzada de Deborah de 
com haurien de ser. La mare de Deborah, Evelyn (Cloris Leachman), està al corrent del caos intern de la 
seva filla i de les seves conseqüències, i li dol, però els seus consells no són atesos. Evelyn és una 
excantant de jazz d'èxit moderat que ara toreja amb la seva situació actual, vivint a la casa amb la 
desaprovació constant de la seva filla per ser una dedicada i amable borratxa. Fins a cert punt, Evelyn és 
l'única que veu les coses a venir. Deborah troba el comportament egoista, i frenètic de Deborah estrany i 
amenaçador. Incapacitada per parlar anglès, observa en silenci el comportament de la seva cap des d'una 
distància segura. La privacitat i la dignitat són el mateix, pel que fa a Flor. Ella manté la seva vida privada 
separada dels Clasky. Ni tan sols els explica que té una filla fins que s'hi veu obligada. No obstant això, 
inevitablement Flor es veu embolicada en les vides dels membres de la família. En un intent, no massa 
subtil, per animar Bernice a perdre pes, Deborah compra a la seva filla roba d'una talla massa petita. 
Bernice està enfadada. Flor s'oblida del seu aïllament i s'acosta per ajudar Bernice. Reconfecciona la roba 
perquè li valgui, i en fer-ho, perd la seva última línia de defensa. Al mateix temps, un importantíssim 
periòdic dóna al restaurant de John una condecoració de quatre estrelles, anomenant-lo "el millor xef dels 
Estats Units". La seva reacció té dues cares perquè treballar en un restaurant a Nova York que rep quatre 
estrelles, "és el més propici per acabar convertint-se en un idiota. L'accent de la gent canvia". Ell està 
convençut que tres estrelles i un quart haguéssin estat perfectes: "Tens prou respecte per tenir bons 
treballadors amb tu. El negoci va bé, no és una bogeria. Ets aquí, sota el radar, on pots pensar en el teu 
propi negoci. És una vida sòlida". Els Clasky lloguen a l'estiu una casa a la platja a Malibu que és 
inaccessible amb autobús. Deborah assumeix que Flor se n'anirà amb ells a l'estiu. Però Flor s'hi nega, i 
violant la seva pròpia privacitat, li explica per primera vegada a la família que té una filla. Deborah els diu 
que totes dues poden venir. Si no va amb ells perdrà el seu treball. És entre l'espasa i la paret i Flor se'n 
va amb ells. Deborah es commou immediatament amb Cristina i pren sota la seva protecció la 
impressionable noieta. Cristina és una noieta d'or. És brillant, bonica i està impressionada per Deborah. 
Entre les dues dones es desenvolupa una competició pel caràcter i l'ànima de la noieta. A més, mentre el 
comportament de Deborah es fa més i més inapropiat, Flor i John es van unint a poc a poc i es veuen 
símptomes d'una atracció mútua. El que Flor i John tenen en comú és l'amor pels seus fills i sempre 
intenten que tothom sigui feliç. John és un pare devot com a Flor. Demostra una enorme voluntat i 
optimisme mentre tracta de ser al mateix temps mare i pare per a la seva filla quan Deborah s'involucra 
perillosament. Encara que separats per l'idioma, a vegades, còmicament, Cristina serveix d'intèrpret entre 
els dos, Flor i John troben un gran punt en comú: la despresa i sincera preocupació pels seus fills. La 
decència pot ser sexi i això és exactament el que passa entre aquests dos personatges. El seu caràcter 
obert i la seva decència els atrauen de la mateixa manera que normalment atrauen en les pel·lícules un 
vestit curt o un aspecte sensacional. Estan literalment impressionats per la seva bondat. Mentre John i Flor 
tenen problemes per comunicar-se mitjançant el llenguatge, mostren una comprensió instintiva cap al 
comportament de l'altre i una autèntica empatia i compassió pels sentiments de l'altre. Les diferències 
culturals en la nostra societat heterogènia poden ser profundes, però amb Flor i John, el que són profundes 
són les semblances.
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Descubriendo Nunca Jamás
(Finding Neverland)

Gènere: Drama
Director: Marc Forster
Protagonistes: Johnny Depp (Sir J.M. Barrie), Kate Winslet (Sylvia Llewelyn Davies), 
Julie Christie (Mrs. du Maurier), Dustin Hoffman (Charles Frohman), Kelly Macdonald 
(Peter Pan), Radha Mitchell (Mary Ansell Barrie), Eileen Essel (Mrs. Snow), Freddie 
Highmore (Peter Llewelyn-Davies), Joe Prospero (Jack Llewelyn Davies), Nick Roud 
(George Llewelyn Davies), Luke Spill (Michael Llewelyn Davies).

 
Sinopsi: Tot comença quan el famós dramaturg escocès J.M. Barrie (Johnny Depp) observa com la seva 
última obra captiva i sorprèn la refinada societat eduardiana de l'Anglaterra del segle XIX. Barrie és un 
geni de la literatura, però està avorrit d'abordar sempre els mateixos temes a les seves novel·les, així que 
necessita trobar una font d'inspiració urgentment. Fins que un dia, inesperadament, la troba mentre 
passeja tranquil·lament amb el seu Sant Bernat, Porthos, pels jardins londinencs de Kensington. Allà, 
Barrie ensopega amb la família Llewelyn Davies: quatre nens orfes de pare i la seva bellíssima mare, que 
acaba de quedar-se vídua (Kate Winslet). Malgrat la estricta àvia dels nens, Emma du Maurier (Julie 
Christie), no ho aprova i del ressentiment de la seva pròpia esposa Mary (Radha Mitchell), Barrie es fa 
amic de la família. Entreté els nens fent jocs de màgia, disfressant-se, fent maldats i crea per a ells mons 
imaginaris de castells i reis, indis i vaquers, i pirates i nàufrags. Transforma les vessants dels tossals en 
galions, els pals en poderoses espases, les cometes en fades i els nens de la família Llewelyn Davies en 
"Els nens Perduts del País de Mai més". I d'aquestes emocions incomparables i les ànsies d'aventura que 
regnen a l'infantesa sorgirà l'obra mestra més atrevida i famosa de Barrie, "Peter Pan". Al principi, la seva 
companyia de teatre sembla reticent. El seu lleial productor Charles Frohman (Dustin Hoffman) -te'm que 
Barrie s'arruïni amb aquesta fantasia infantil, però Barrie comença els assajos i deixa els actors en estat de 
xoc amb les seves estranyes exigències: volar pel plató, parlar amb fades lluminoses o vestir vestits de 
gos o de cocodril. Quan Barrie està a punt de presentar el món de "Peter Pan", un tràgic revés de la 
fortuna fa que l'escriptor i els seus éssers estimats es vegin obligats a entendre el que significa viure de 
veritat.

Más allá
(White noise)

Gènere: Misteri, romàntica, thriller 
Director: Geoffrey Sax
Protagonistes: Michael Keaton (John Rivers), Deborah Kara Unger (Sarah Tate), Ian 
McNeice (Raymond Price), Chandra West (Anna Rivers).

 
Sinopsi: Després de l'assassinat d'Anna (Chandra West), la dona de Jonathan Rivers (Michael Keaton), la 
seva desesperació es torna obsessió quan descobreix el fenomen EVP, una pràctica per la qual 
s'enregistren veus dels qui han mort a través de transmissions en aparells electrònics. Jonathan utilitza 
aquest fenomen per comunicar-se amb Anna, sigui on sigui, i descobreix que Anna té una missió per a ell, 
per prevenir les futures morts a les mans del brutal psicòpata que la va matar a ella. O almenys això 
pensa ell. Segons avança la història, Jonathan es fica més i més en el misteriosament i potencialment 
perillós món de l'EVP, i comença a tenir por no només de l'assassí que persegueix, sinó també de les 
entitats de l'altre món que han començat a observar-lo. Les tenebroses figures tenen intencions tan 
malèvoles com el veritable assassí. Realment furiosos i alimentats per un odi arrogant causat per la 
interferència d'éssers estimats que intenten contactar amb els seus éssers morts, aquestes ànimes 
diabòliques tenen una missió, matar Jonathan. Però només poden intervenir en els esdeveniments del pla 
terrenal quan els humans aconsegueixen un punt d'extrem dany emocional, i és en aquest punt quan 
aquestes criatures, que gaudeixen fent mal als altres, poden manifestar físicament el seu odi. Mogut per la 
desesperació de mantenir una línia de comunicació amb Anna, l'obsessió de Jonathan amb el fenomen EVP 
va augmentant i amenaça de sobrepassar-lo. Segons s'endinsa més i més en el món paranormal, la 
connexió de Jonathan amb la realitat i el físic es va deteriorant lentament. Sarah Tate (Deborah Kara 
Unger), la propietària d'una llibreria on Jonathan la coneix durant una de les seves primeres investigacions 
en el fenomen EVP, és com un ànima bessona experimentant la seva pròpia pèrdua i per tant utilitza l'EVP 
per ajudar-la. Mentre Jonathan lluita per seguir assenyat, ella desesperadament intenta ajuar-lo per 
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mantenir-lo unit al món real. Sense fer cas a les recomanacions d'aquells amb molta més experiència amb 
el poder i la força del fenomen EVP, contínua el seu viatge costa baix fins que es troba a la vora de la 
bogeria. Intentant desesperadament interpretar els missatges d'Anna a temps per salvar les suposades 
properes víctimes de l'assassí, Jonathan comet un greu error en no adonar-se del que ella en realitat està 
tractant de dir-li.

El vuelo del Fénix
(The flight of the Phoenix)

Gènere: Acció, aventures
Director: John Moore
Protagonistes: Dennis Quaid (Capità Frank Towns), Giovanni Ribisi (Elliot), Jacob Vargas 
(Sammi), Tyrese (A.J.), Hugh Laurie (Ian), Jared Padalecki (Davis), Miranda Otto (Kelly), 
Tony Curran (Rodney), Anthony Wong (Lead Smuggler).

 
Sinopsi: 1 Accident i 10 Supervivents. A 3.000 milles de la civilització. Un grup de supervivents d'un 
accident d'aviació es troba perdut enmig del desert del Gobi sense cap possibilitat de ser rescatats. 
Enfrontats a un entorn hostil, amb uns recursos cada cop més escassos, patiran un atac de 
contrabandistes del desert que els fa adonar-se que la seva única esperança és aconseguir l'impossible, 
construir un nou aparell amb les restes de l'avió accidentat per sortir del desert. Quan el pilot de l'avió de 
càrrega Frank Towns (Dennis Quaid) i el seu copilot AJ (Tyrese) són enviats a Tan Sag Basin, a Mongòlia, 
per evacuar a la plantilla d'una operació d'exploració d'hidrocarburs que s'ha cancel·lat, no tenen ni idea 
que aquesta missió rutinària es convertirà en una lluita a vida o mort, fent canviar completament tots els 
seus plantejaments de vida. Molt poc després de l'enlairament, mentre volen sobre el desert del Gobi, 
l'avió es topa amb una impressionant tempesta de sorra que li arrenca l'antena i destrueix el motor 
esquerre. Amb l'arena i la grava colpejant el fuselatge, l'avió comença a desestabilitzar-se i obliga Towns a 
fer un aterratge d'emergència enmig del desert més perillós del món a mitjan mes de juliol.

La Casa de las Dagas Voladoras
(The House of Flying Daggers)

Gènere: Drama, acció, romàntica
Director: Zhang Yimou
Protagonistes: Takeshi Kaneshiro (Jin), Andy Lau (Leo), Zhang Ziyi (Mei), Song Dandan 
(Yee).

 
Sinopsi: La Casa de les Dagues Voladores opera misteriosament, robant als rics per lliurar-lo als pobres. 
D'aquesta manera s'han guanyat el suport i l'admiració de la gent i s'han estès ràpidament. Operant des 
del Comtat Feng Tian, prop de la capital imperial, la Casa porta essent molt de temps un maldecap per als 
seus rivals més odiats, les autoritats locals. Les autoritats estan furioses perquè, encara que han lluitat i 
han matat el líder de la Casa de les Dagues Voladores, la Casa continua actuant. Sota el lideratge d'un 
misteriós nou Líder, la Casa creix encara més poderosa. Els dos capitans locals del Comtat de Feng Tian, 
Leo (Andy Lau Tak Wah) i Jin (Takeshi Kaneshiro) reben ordres de capturar el nou líder en 10 dies. El 
Capità Leo sospita que Mei (Zhang Ziyi), la nova i bella ballarina del Peony Pavilion, és en realitat la filla de 
l'antic líder, i idea un pla per arrestar-la i interrogar-la. Quan Mei es nega a divulgar cap informació sobre 
la Casa de les Dagues Voladores, els dos capitans enginyen un altre pla. Aquesta vegada, el Capità Jin 
fingirà ser un guerrer solitari anomenat Vent i rescatarà Mei de la presó i es guanyarà la seva confiança i 
l'escortarà fins al quarter general secret de la Casa de les Dagues Voladores. El pla funciona, i al llarg camí 
fins a la Casa, sorgeix una atracció entre Jin i Mei. Poc després, Mei desenvolupa sentiments cap al seu 
enigmàtic protector, Vent. Per la seva banda, Jin està sorprès de trobar-se enamorat de la calidesa 
tossuda de Mei. tots dos lluiten per amagar els seus sentiments, però sota una nit estrellada, el seu 
irreprimible desig escapa al seu control. El perill és a l'aguait al bosc que els envolta, i el vent aquesta 
immòbil, com si sentís la tensió a l'aire. Què els ocorrerà a Jin i Mei, els desgraciats amants?. Si és amor 
de veritat, llavors, perquè tenen dubtes i secrets en els seus cors?.
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Amor idiota

Gènere: Comèdia
Director: Ventura Pons
Protagonistes: Cayetana Guillén Cuervo (Sandra), Santi Millán (Pere-Lluc), Mercè Pons 
(Jordina), Marc Cartes (Àlex), Jordi Dauder (Càrdenas), Gonzalo Cunill (Nicco), Andrea 
Fantoni (Vera), Pere Tomàs (Pulido), Hèctor Mas (noi), Xavi Fernàndez (Hostaler), Maria 
Lanau (noia radical), Joan Anton Rechi (Director), Roger Casamajor (Disenyador).

 
Sinopsi: Amor Idiota comença amb la presentació del protagonista mitjançant dos dels trets que 
l'identificaran al llarg de la història: un cert grau de reflexió sobre la situació personal, basat en l'ironia y 
l'escepticisme, amb una mica d'humor (a vegades negre) i una manera d'actuar caòtic, excessiu, 
descontrolat, fruit del moment de crisi que pateix. L'inici marca totes dues característiques."La meva vida 
constitueix un llarg i profitós viatge cap a la idiotesa. Un dia, essent adolescent, em vaig adonar que era 
idiota. Uns quants anys més tard, vaig descobrir que no era l'únic. Ara que vaig cap als trenta-cinc anys 
estic convençut que no únicament tothom és idiota, sinó que mai no deixem de ser-ho". Una petita crisi 
porta Pere-Lluc Solans (Santi Millán), el protagonista, a perpetrar un acte infantil, immadur i exhibicionista 
en un restaurant. Durant la celebració del sopar anual del Gabinet Càrdenas d'Orientació Psicoprofesional, 
força begut i deprimit, com a acte d'expiació, es baixa els pantalons i diposita el membre viril a la safata 
de la carn d'olla, amb una amenaça molt poc sòlida de punxar-se'l amb el trinxant de la carn. Serà el 
moment de presentar els seus dos amics i companys, Àlex (Marc Cartes) i Jordina (Mercè Pons). Sobretot 
aquesta última, que el salva de la situació amb determinació i mostra el tipus d'amistat que mantenen, i 
que marca la seva relació. També apareix el padrí i mentor de Pere-Lluc, el senyor Càrdenas, un home que 
s'acosta als setanta anys i encara conserva una certa energia vital. És el fundador i cap del Gabinet que 
porta el seu nom. Al cap d'uns dies, Pere Lluc s'assabenta de la mort a Argentina del seu amic Nicco 
Zenone (Gonzalo Cunill), ocorreguda cinc mesos abans. A banda de la pena per la pèrdua, s'enutja 
estúpidament pel fet d'haver tardat cinc mesos a saber-ho. Era impossible saber-ho abans, ja que l'amic 
era a l'estranger i es veien molt poc. Surt de copes, només, per oblidar la pena. De tornada a casa, 
borratxo, ensopega amb l'escala d'alumini d'una noia que es dedica a penjar banderoles als fanals. Cau a 
terra i, mig commocionat, es queda fascinat amb ella. La noia no li dóna cap importància i tan aviat com 
s'assegura que Pere Lluc no s'ha fet mal, continua amb el treball. Atorrollat per l'alcohol, el fred i el cop, la 
segueix d'amagat i l'observa mentre treballa. Fins al final de la jornada, quan, en plena nit, la noia, 
després de treballar, se'n va a un bar. Ell continua seguint-la i l'espia fins que la perd de vista. Durant 
unes quantes setmanes, Pere-Lluc intenta oblidar aquesta nit, amb aquella aventura tan rara. Es dedica al 
treball, que consisteix a preparar i en cas necessari, impartir, algun dels cursos ideats pel seu padrí, 
dirigits a la nova classe d'executius yuppies. Es tracta de reciclar-se i posar-se al dia. Un dia aconsegueix 
posar-se en contacte telefònic amb l'antiga dona de Nicco, que li explica com va ser la seva mort. 
Mentrestant, va reflexionant sobre la seva condició d'idiota i ens presenta més a fons als seus dos amics: 
Jordina Valldejolí, "prima, d'ulls grans i mà dreta del meu padrí. Bonica sense ser una bellesa, té trenta-
dos anys i ja en fa quinze que treballa a l'empresa. Mai no ens hem sentit atrets físicament però sentim un 
gran afecte l'un per l'altre. Això ja és més del que tenen moltes parelles...". Està enamorada secretament 
d'Àlex Mallol, segon amic del protagonista, que és casat. Pere-Lluc diu: "Discuteix ben sovint amb ell si ens 
hem de considerar fracassats. Entre porro i porro opina que tot és relatiu. És tan idiota com jo, però ha 
administrat el fracàs de manera diferent ". Tant Àlex com Jordina intenten fer-se càrrec de Pere-Lluc i fins i 
tot li presenten noies. Un diumenge a la nit, mentre torna a casa, aturat en un semàfor veu les mateixes 
banderoles que penjava la noia que l'havia fascinat quinze dies abans. I decideix que tornarà a veure-la. 
L'endemà aconsegueix les dades que li permeten situar-la: és una empresa petita denominada: Pulido 
Comunicacions S.L. Pere-Lluc cerca la noia i torna a seguir-la fins al final de la jornada. La noia, igual que 
dies abans, es canvia a la furgoneta del treball i se'n va a un bar. Ell continua seguint-la i mirant-la 
d'amagat. Se sent ridícul i en un moment donat se'n va corrent cap a casa. L'endemà s'acosta a l'adreça 
de l'empresa. Entra en contacte visual amb la noia. L'observa treballar dins de l'oficina. Sense voler es 
deixa contactar per ella, que el pren per un possible client. Atrapat, Pere-Lluc s'inventa la possibilitat d'una 
comanda absurda de banderoles de tema indeterminat. Pere-Lluc s'obsessiona més i més per la noia de les 
banderoles. Un dia s'acosta a la seu de Pulido Comunicacions i descobreix la noia amb el seu marit, a punt 
de tancar i anar-se'n cap a casa. En compte de deixar-ho córrer, els segueix fins a casa, vol saber on 
viuen. Surten de Barcelona fins una urbanització dels afores. És un xalet amb jardí. Entra d'amagat i els 
espia des de fora. Pere-Lluc recupera l'energia que li ha mancat durant tants anys a causa d'aquesta nova 
situació. Es dedica a espiar la noia sistemàticament. "De nit o de dia, a la casa seva, al local o al carrer, 
durant les nits de treball. Esperi hores i hores que plegui de treballar o, amagat al jardí, que arribi a casa. 
Tinc la necessitat de mirar aquesta noia. I com això és el que vull, admeto el risc que estic corrent...". Es 
torna descuidat i arriba un moment en què és conscient que la noia sospita que algú ronda al voltant de la 
seva vida, tant a la casa seva, com a Barcelona, durant el treball nocturn. Durant una reunió nostàlgica, 
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plena d'alcohol i porros, li explica el que li passa al seu amic Àlex. Pere-Lluc, conscient del perill que corre 
decideix fer una última visita a la casa de la noia per fer-li unes fotos d'amagat i poder tenir un record. 
Aquesta expedició és una tortura. Sota un diluvi constant, proveït de la seva càmera aconsegueix 
fotografiar la noia, que, despreocupadament, abans de ficar-se al llit, s'ha acostat, nua, a la finestra de la 
seva habitació. Pere-Lluc, mullat, gelat, impressionat, és descobert per la noia quan estava a punt d'anar-
se'n. Té lloc una situació en què, primer, ella el redueix amb un cop d'un dels troncs de la xemeneia. 
Després ell es defensa i la té a la seva mercè. Per demostrar-li que no l'importa gens, la deixa anar però 
ella no el denuncia ni li ho diu al seu marit. Pere-Lluc torna a casa, derrotat, amerat i malalt. Està uns 
quants dies al llit, amb un refredat que quasi degenera en pulmonia. El cuiden els seus amics, que el 
visiten i li fan companyia. Durant una d'aquestes visites, sent des de l'habitació com, finalment, els seus 
amics fan l'amor. Uns dies més tard, quan ja està prou recuperat, rep la visita del seu padrí, que li explica 
que està sortint amb una dona de la seva edat. Pere-Lluc se n'adona que el seu entorn immediat porta 
entre mans afers amorosos. Ell no. I a més, comet actes estranys, bojos, fins i tot il·legals. Quan es 
recupera, la primera cosa que fa és tornar a seguir la noia. La diferència és que, aquesta vegada, la crida. 
La noia li dóna un parell de bufetades però acaba accedint a parlar amb ell. Després d'aquesta nit se 
succeeixen una sèrie de nits en què ell la segueix mentre treballa, ella ho sap, no diu res, deixa que ho faci 
i, quan acaba, segons el dia, permet que Pere-Lluc s'acosti a ella i, en un bar, mentre espera que el seu 
marit passi a recollir-la, xerren. Després de moltes nits, la noia acaba per acostumar-se a la presència de 
Pere-Lluc. Una d'aquestes nits, que la noia està prou èbria, estan a punt de besar-se...

Carta de una mujer desconocida
(Yi ge mo sheng nu ren de lai xin)

Gènere: Drama
Director: Xu Jinglei
Protagonistes: Xu Jinglei (dona), Jiang Wen (Home), Lin Yuan (noia), Sun Feihu 
(Servent), Su Xiaoming (mare).

Sinopsi: Pequín, 1948, una crua nit d'hivern, un home es dirigeix a casa en una ciutat devastada per la 
guerra. Una carta està esperant-lo. Una carta d'una dona que revela el seu gran amor cap a ell, una passió 
que ha durat tota una vida i que ni el temps ni la distància han aconseguit deteriorar. Un amor de què mai 
no va saber. Li recorda el seu breu encara que apassionat romanç en la seva joventut; la duresa de criar 
ella sola al fill de tots dos; i la seva última trobada després de la guerra, durant el qual l'home no la 
reconeix i la sumeix en la desesperança. Després de la pèrdua del seu fill, l'únic llaç que l'unia l'home que 
estimava, no li quedaven forces per viure. Només en una carta, és capaç de narrar-li tota la veritat. Per 
primera i última vegada. Aclaparat per la carta, l'home cerca desesperadament en els seus records a 
aquesta dona el nom de la qual desconeix.

Domicilio Privado
(Private)

Gènere: Drama
Director: Severio Costanzo
Protagonistes: Lior Miller (Comandant Ofer), Muhammad Bakri (Muhammad B.), Tomer 
Russo (Soldat Eial), Areen Omari (Samiah B.), Hend Ayoub (Mariam B.).

Sinopsi: Muhammad (Muhammad Bakri) és professor de literatura anglesa en un dels instituts més 
progressistes de Palestina, del que també és director. Viu en un poblet amb la seva esposa Samia i els 
seus cinc fills: Mariam (17 anys), Yusef (14 anys), Jamal (13 anys), Karem (6 anys) i Nada (8 anys). La 
família viu en una casa aïllada situada a mitjan camí entre el poble palestí i un assentament jueu. La casa 
no tarda a convertir-se en un punt estratègic. Els israelians decideixen confiscar-la. Malgrat que la casa 
estigui envaïda per soldats israelians, Muhammad refusa anar-se'n. Recolzant-se en la seva profunda 
creença en la no-violència, decideix que és possible conviure amb els soldats. Aquests decideixen dividir la 
casa en tres zones. El saló (zona A), on tancaran la família cada nit fins al matí següent; la planta baixa 
(zona B), en la que només poden estar durant el dia; i el segon pis (zona C), estrictament reservat als 
ocupants. Aquesta nova vida, impregnada de por, trenca la unitat de la família. Cada membre reacciona a 
la seva manera a la presència dels soldats i a la decisió del pare. Mariam (Hend Ayoub) és l'única a 
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recolzar son pare. Però no vol quedar-se a la casa per la mateixa raó que Muhammad. Creu que és l'única 
forma de dur a terme una resistència activa, fins i tot violenta si arribés el cas. Mariam, impulsada per la 
curiositat i el seu profund desig de rebutjar l'invasor, no farà cas a la prohibició i es colarà al pis de dalt. El 
comandant està a punt de sorprendre-la, però ella s'amaga en un armari de paret. És el lloc perfecte per 
observar i espiar els soldats. Aviat descobreix que l'enemic és un ésser humà i quotidià. Jamal, el germà 
de Mariam, en aparença més forta, més independent i més callat, nodreix un secret desig de revenja. A les 
nits es dedica a preparar una trampa mortal en què caurà l'enemic. El temps dóna la raó a Muhammad. La 
seva estratègia de resistència pacífica dóna fruits i aconsegueix normalitzar la situació. Les tensions del 
principi entre la família i els soldats es dissolen. Sense nous estímuls, l'espiral de violència es converteix en 
un absurd. Quan tot sembla haver tornat a la normalitat, un nou brot de violència amenaça de destruir tot 
el que s'ha aconseguit.

Espías Super Secretos
(Double zéro)

Gènere: Comèdia, aventures 
Director: Gérard Pirès
Protagonistes: Eric Judor (Benoit Rivière), Ramzy Bedia (William Le Sauvage), Edouard 
Baer (El Malo), Georgianna Robertson (Natty Dreads), François Chattot (Bob dÁuckland).

 
Sinopsi: Un míssil ha estat robat i el Servei Secret Francès és l'encarregat de trobar-lo. El seu director 
sospita de la presència d'un talp a les seves oficines. Per desvelar els plans del traïdor i recuperar el míssil 
decideixen contractar dos perdedors com a esquer. Dos inútils que encaixen a la perfecció: Will (Ramzy 
Bedia) i Ben (Eric Judor). Encantats pel seu nomenament els dos agents s'enfrontaran un batalló de 
models liderat per la bellíssima "Somnis eròtics", el cap de la qual "El Mascle" utilitza l'agència com a 
tapadora per als seus veritables propòsits: dominar el món.

La panda del patio
(Die Wilden Kerle)

Gènere: Infantil
Director: Joachim Masannek
Protagonistes: Jim Blue Ochsenknecht (Leon), Wilson Gonzalez Ochsenknecht (Marlon), 
Constantin Gastmann (Fabi), Raban Bieling (Raban), Jonathan Beck (Juli).

 
Sinopsi: Des de la pèrdua del terreny on jugaven al futbol amb Michi el Gordo i els seus Vencedors 
Invencibles, Les Feres decideixen prendre's seriosament la revenja, i per això comencen a entrenar. Però 
més que aconseguir realitzar un passi espectacular, o marcar molts gols, la qual cosa pretén inculcar-los 
Willi, el nou entrenador i exjugador professional, és la consciència d'equip i els valors socials i humans que 
han de dirigir-los tant en la vida com al terreny de joc. Les Feres no és un equip com els altres, sinó que 
és molt més que un equip de futbol. Les Feres és una colla de bojos pel futbol que viuen al límit i juguen 
sense complexos. Els entrenaments són molt durs. A la vida de Les Feres no hi ha ascensors. Si volen 
pujar, hauran de fer-ho pels seus propis mitjans. Per això Willi els obliga a entrenar en l'abrupte pendent 
al costat del riu i amb una pilota de tennis!. D'aquesta manera, l'entrenador converteix el grupet de nois 
en una d'aquestes colles que juguen als carrers de Rio de Janeiro sense res. Els converteix en el millor 
equip del campionat juvenil i en un equip amb uns llaços d'amistat irrompibles.
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León y olvido

Gènere: Drama
Director: Xavier Bermúdez
Protagonistes: Marta Larralde (Olvido), Guillem Jiménez (León), Gary Piquer (Damián), 
Mighello Blanco (Iván), Jaime Vázquez (Jonathan), Rebeca Montero (Raquel), Nerea 
Barros (Noia botiga), Laura Ponte (Laura), Pilar Pereira (Doña Dorita).

 
Sinopsi: León (Guillem Jiménez) i Olvido (Marta Larralde) són dos germans bessons, ell amb síndrome 
Down, orfes des de fa cinc anys i que com a única herència han tingut el lloguer de la vella casa en què 
viuen i un cotxe. La relació entre ells és contradictòria, per una banda els uneix un gran afecte, per una 
altra disputeixen continuament. Olvido vol que León prengui les seves pròpies decisions, col·labori a casa i 
aprengui a valdre's per si mateix, però León només desitja sentir-se protegit i atés per la seva germana. 
Olvido ha hagut de deixar els seus estudis i posar-se a treballar; León a penes accepta algunes petites 
quotes de responsabilitat en els afers de la casa. I les relacions de tots dos amb el món exterior no sempre 
són gratificants. La desesperació d'Olvido va en augment i la tenacitat de León serà contínuament posada 
a prova, per la qual cosa tots dos viuran situacions molt extremes. Situacions que desafien l'amor que es 
tenen i el marc moral en què es mouen.

Los padres de El
(Meet the Fockers)

Gènere: Comèdia
Director: Jay Roach
Protagonistes: Ben Stiller (Greg Focker), Robert De Niro (Jack Burnes), Dustin Hoffman 
(Pare de Greg), Teri Polo (Pam Burnes), Blythe Danner (Dina Burnes), Barbra Streisand 
(Mare de Greg).

 
Sinopsi: A la primera pel·lícula, el públic va tenir l'oportunitat d'acompanyar a l'infermer Greg (àlies 
Gaylord) Focker (Ben Stiller) durant un cap de setmana en què s'ho va fer venir bé per perdre l'equipatge, 
calar foc al pati, passar-se en un partit de voleibol aquàtic, pintar el gat i sotmetre's a un detector de 
mentides davant les exigències de Jack Byrnes (Robert de Niro), el pare de la núvia que, per cert, no era 
horticultor, sinó exagent de la CIA, i que no estava molt d'acord a deixar entrar Greg al Cercle de 
Confiança de la família Byrnes. El temps ha passat i Greg ha aconseguit entrar al Cercle de Confiança. Tot 
va perfectament. Pam (Teri Pol) i ell ja estan planejant la boda amb molt d'entusiasme. Només queda un 
petit escull que superar: els futurs consogres han de passar un cap de setmana junts. Està decidit. Greg i 
Pam pugen a bord del nou tot terreny últim model (amb carrosseria reforçada i llunes de plexiglàs de 3 cm 
de grossària) de Jack per a una visita a illa Focker, on resideixen Bernie (Dustin Hoffman) i Roz Focker 
(Barbra Streisand). És l'oportunitat perfecta perquè els futurs consogres es coneguin millor i, sobretot, 
perquè Jack tingui l'oportunitat d'estudiar als pares de Greg. Tot sembla anar vent a favor fins que Jack 
descobreix que el pare advocat i la mare doctora de Greg són en realitat un pare liberal que es fa càrrec de 
la casa i una terapeuta sexual per a la tercera edat. Per si això no fos prou, després ve l'afer del tot 
terreny-excusat, el partit de futbol americà d'allò més intens, això del descarat cubà del catering amb el 
seu secret... sense oblidar l'incident del nen menut amb la goma d'enganxar. Ja poden estar preparats. Ha 
arribat el moment de conèixer als Pares d'ell. Només és un cap de setmana, què pot anar malament en tan 
poc de temps?.
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Million dollar baby
(Million dollar baby)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Clint Eastwood
Protagonistes: Clint Eastwood (Frankie Dunn), Hilary Swank (Maggie Fitzgerald), Morgan 
Freeman (Eddie Scrap-Iron Dupris), Anthony Mackie (Shawrelle Berry), Jay Baruchel 
(Danger Barch), Mike Colter (Big Willie Little), Lucia Rijker (Billie 'The Blue Bear'), Brian F. 
O'Byrne (Pare Horvak), Margo Martindale (Earline Fitzgerald).

 
Sinopsi: Frankie Dunn (Clint Eastwood) ha entrenat i dirigit alguns lluitadors increïbles, durant tota una 
vida al ring. La lliçó més important que ensenya als seus boxejadors és la que utilitza per a la seva pròpia 
vida: per damunt de tot, sempre has de protegir-te. A conseqüència del seu dolorós distanciament amb la 
filla, Frankie no s'ha permès relacionar-se amb ningú per llarg temps. El seu únic amic és Scrap, un 
exboxejador que s'ocupa del gimnàs de Frankie i que sap que sota el seu bast caràcter exterior, hi ha un 
home que sempre va anar a missa, quasi cada dia durant els últims 23 anys, cercant el perdó que no pot 
trobar. Un dia, Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) entra al seu gimnàs. Maggie mai no ha tingut massa 
oportunitats a la vida, però almenys sap el que vol i està disposada a fer el que faci falta per aconseguir-
ho. En una vida de lluita constant, Maggie, amb la seva meta inamovible i una tremenda força de voluntat, 
ha aconseguit arribar fins on ha arribat amb talent en brut. Més que qualsevol altra cosa, la qual cosa ella 
desitja, és trobar algú que cregui en ella.

Miércoles de ceniza
(Ash Wednesday)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Edward Burns
Protagonistes: Edward Burns (Francis Sullivan), Elijah Wood (Sean Sullivan), Brian 
Burns (cosí Mike Moran), Oliver Platt (Moran), Rosario Dawson (Grace Quinonez), Vincent 
Rubino (Vinny Boombatz), James Cummings (J.C.).

Sinopsi: El sol s'aixeca. Corre el dimecres de cendra de 1983. El lloc és la Cuina de l'Infern, a la ciutat de 
Nova York. És un dia carregat de significat per a Francis Sullivan (Edward Burns), que va ser un brutal 
executor a les ordres de les bandes irlandeses que controlaven el West Side. Aquest dia de penitència li 
recorda Francis la seva anterior vida i els pecats que encara el turmenten. També és el dia del tercer 
aniversari de l'assassinat de tres homes a les mans del seu germà petit Sean (Elijah Wood), un innocent 
que els va matar perquè matarien Francis. Dies després, un braç de Sean va aparèixer a l'East River; va 
ser llavors quan Francis va decidir donar l'esquena a aquell món de violència. Ara, porta un bar del West 
Side; ha trobat una vida més estable i segura junt amb el seu amic Murph, que atén amb ell la barra, el 
Pare Mahoney, que l'ha salvat, i Grace (Rosario Dawson), la vídua de Sean de qui està secretament 
enamorat. Avui, la seva nova vida es veurà amenaçada quan s'estén pel veïnat el preocupant rumor que 
Sean Sullivan havia aparegut la nit anterior. No transcorre molt de temps que tots comencen a cercar-ho: 
Whitey, el patriarca de la màfia del West Side; Moran (Oliver Platt), el jove rival de Whitey els homes del 
qual van morir en mans de Sean; el Detectiu Pulaski, un fervorós policia amb algun interès creat; i fins i 
tot el Pare Mahoney, que vol saber la veritat. Tots ells convergeixen davant Francis amb la intenció 
d'obligar-lo que confessi, que afronti el seu horrible passat. Sean Sullivan està realment viu. Francis es va 
assegurar d'això quan ell mateix va matar el pistoler que van enviar per eliminar-lo. Francis va haver de 
fer-ho per donar al seu germà l'oportunitat de viure, amb la condició que ho fes en una altra banda, que 
mai no tornarà a la Cuina de l'Infern. Però ara Sean ha trencat la promesa; ha tornat a la recerca de 
Grace. Vol que aquesta vagi amb ell, i no pensa anar-se'n fins a aconseguir-ho. Necessita l'ajut de Francis, 
encara que signifiqui la mort de tots ells. El crepuscle ha arribat. Amb ell comença per a Francis i Sean una 
llarga nit junts. El primer intentarà estar sempre un pas per davant de l'enemic per aconseguir que Sean 
surti il·lès de la ciutat. Una altra vegada. Francis es veu envoltat per un remolí d'emocions contradictòries. 
Sap que és l'únic que pot salvar Sean i fer que s'uneixi a Grace, però per aconseguir això haurà de tornar a 
les seves antigues pràctiques. Sempre ha tingut gelosia del seu germà petit, el fill que son pare no va 
corrompre mai, quan ell mateix es va veure arrossegat a aquest fosc món a molt tendra edat. Però a 
Francis també el devora el sentiment de culpabilitat per haver involucrat el seu germà en aquesta vida, 
obligant-lo des de llavors a desaparèixer deixant enrera família i amics. Francis sap que haurà de sacrificar 
la seva oculta relació amb Grace, i potser molt més, per redimir els seus pecats. Al llarg de la nit, mentre 
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Francis i Sean estan essent objecte d'una caça, es dediquen a revisitar el passat comú. Els germans 
revifen els records, alguns dolorosos i altres feliços. Finalment, Sean es reuneix amb Grace i el fill 
d'ambdós, de l'existència del qual Sean ignorava tot fins ara, i decideixen escapar. Abans que la nit acabi, 
Francis es veu obligat a eliminar Moran i als seus botxins al mig d'una veritable pluja de bales. A la 
matinada, Francis encara un nou dia sentint que potser ha aconseguit redimir-se per fi als ulls de Déu.

Sueño de una noche de invierno
(San zimske noci)

Gènere: Drama
Director: Goran Paskaljevic
Protagonistes: Dusan Janicijevic, Nenad Jezdic, Ratko Miletic, Jovana Mitic, Slobodan 
Ninkovic, Danica Ristovski, Jovan Ristovski, Lazar Ristovski (Lazar), Fedja Stojanovic, 
Vlasta Velisavljevic, Jasna Zalica.

Sinopsi: Sèrbia, hivern de 2004. Lazar (Lazar Ristovski) torna a casa després de deu llargs anys 
d'absència. Avui és un home diferent que ha recuperat la seva llibertat, un home que ha decidit alliberar-
se a si mateix de la pesada càrrega del seu passat i començar una nova vida en un país que també sembla 
desitjar avançar cap a un futur millor. L'apartament on vivia està ocupat per una dona, Jasna, que 
s'encarrega de criar la seva filla Jovana, una nena autista de 12 anys. Refugiades de Bòsnia, porten un 
temps ocupant il·legalment l'apartament de Lazar. Jasna també desitja passar pàgina a un passat difícil, 
amb un marit que mai no va acceptar l'autisme de la seva filla i les va abandonar. Com no tenen a on 
anar, Lazar no té valor per obligar-los a anar-se'n. A poc a poc, entre aquests tres éssers marginats per la 
societat, sorgirà una afinitat molt especial. 
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