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Cartellera de gener de 2004

La mansión encantada
(The haunted mansion)

Gènere: Comedia, aventura
Director: Rob Minkoff
Protagonistes: Eddie Murphy (Jim Evers), Terence Stamp (Ramsley), Nathaniel Parker 
(Master Gracey), Marsha Thomason (Sara Evers), Jennifer Tilly (Madame Leota), Wallace 
Shawn (Ezra), Dina Spybey (Emma), Marc John Jefferies (Michael), Aree Davis (Megan).

 
Sinopsi: L'agent immobiliari Jim Evers (Eddie Murphy) i la seva esposa i sòcia, Sara, reben una nit la 
trucada del propietari d'una mansió Edward Gracey, que està intentant vendre la seva propietat. Presumint 
que és la més gran oportunitat de les seves carreres, Jim, Sara i els seus dos fills visitaran la mansió, en 
una remota i pantanosa localitat. Una tempestat torrencial de misteriós origen deixa encallada la família 
Evers en la vella mansió amb el malenconiós i excèntric Gracey, el seu misteriós majordorm Ramsley, i 
una infinitat de residents visibles i invisibles. Al començament, Jim es burla de les històries de Gracey 
sobre fantasmes i embruixaments, fins que ell descobreix el misteri de la mansió i nota que la seva esposa 
Sara té inesperades connexions amb el seu espectral passat. Embolicada en una aurèola de misteri, la 
mansió va ser una vegada, abans de la guerra civil, un majestuós palau que va acollir els més poderosos 
de New Orleans. Ara és l'esgarrifosa residència en ruïnes d'un cavaller enamorat del segle XIX, 999 
fantasmes, i una còmica i esborronadora batalla pel "domini de la llar".

21 gramos
(21 grams)

Gènere: Drama
Director: Alejandro González Iñárritu
Protagonistes: Sean Penn (Paul Rivers), Benicio Del Toro (Jack Jordan), Naomi Watts 
(Cristina Peck), Charlotte Gainsbourg (Mary Rivers), Melissa Leo (Marianne Jordan), 
Danny Huston (Michael), Carly Nahon (Katie), Claire Pakis (Laura), John Rubinstein 
(Ginecólogo), Eddie Marsan (Rev. John), Lloyd Keith Salter (Señor Gordo), Marc Thomas 
Musso (Freddy), Teresa Delgado (Gina), Clea Du Vall (Claudia).

 
Sinopsi: Li temem la mort o no, aquesta sempre arriba i diuen que en aquell moment el cos perd 
exactament 21 grams. És l'ànima d'una persona el que constitueixen aquests 21 grams? O és aquest el 
pes amb què carreguen els que ens sobreviuen?. La pel·lícula explora les atzaroses vides de tres persones 
al llarg d'un període de diversos mesos. Un accident fa que s'encreuen les seves vides i els seus destins de 
forma imprevista, portant-los a conèixer el cim de l'amor, l'abisme de la revenja i la promesa de la 
redempció. El professor universitari Paul Rivers (Siguen Penn) i la seva esposa Mary (Charlotte 
Gainsbourg) veuen com la seva relació trontolla entre la vida i la mort. Ell és mortalment malalt i espera 
un trasplantament de cor, mentre que ella vol concebre un fill seu per mitjà de la inseminació artificial. 
Oblidat el seu turbulent passat, Christina Peck (Naomi Watts) té una vida familiar plena d'esperança i 
alegria: té la seva germana Claudia (Clea Du Vall), el seu marit Michael (Danny Huston) i les seves dues 
filles. D'extracció social molt més modesta, l'exconvicte i ara ferm creient Jack Jordan (Benicio del Toro) i 
la seva dona Marianne (Melissa Leo) lluiten per tirar endavant els seus dos fills. Un tràgic accident fa que 
les vides d'aquestes tres parelles entren en una mateixa òrbita i obliga Paul a afrontar la seva mortalitat, 
posa a prova la fe de Jack, i fa que Cristina es mogui per arreglar el seu present i potser el seu futur. 
L'equilibri espiritual de cadascú d'ells pot resultar molt costós per als altres. Però cap d'ells perd la voluntat 
de viure i l'instint de recolzar-se en una altra persona.
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En carne viva
(In the cut)

Gènere: Misteri, thriller
Director: Jane Campion
Protagonistes: Meg Ryan (Frannie Avery), Mark Ruffalo (Detectiu James A. Malloy), 
Kevin Bacon (John Graham), Jennifer Jason Leigh (Pauline), Nick Damici (Detectiu Richard 
Rodriguez), Sharrieff Pugh (Cornelius Web).

 
Sinopsi: Una solitària professora és testimoni del preludi d'un brutal homicidi. Un seductor policia va més 
enllà de les fronteres del seu treball per perseguir-la. Junts, comencen una arriscada lluita per connectar 
amb una espiral de perill, traïció i sorpreses. Meg Ryan, en un dur paper, interpreta Frannie Avery, una 
professora i escriptora vocacional que viu sola a Nova York. Amable i reservada, Frannie, no obstant això, 
ha permès que el seu estudi de l'argot del carrer i les novel·les de detectius la mantinguin allunyada de la 
part perillosa de la ciutat. Però tot canvia una nit quan, mentre es reunia amb un alumne en un bar local, 
Frannie s'endinsa en un moment íntim entre un home i una dona. Es veu instantàniament paralitzada per 
l'erotisme que hi ha davant ella i encara que no pot veure la cara de l'home, no pot oblidar el tatuatge al 
seu puny ni la seva cínica mirada. Poc després, Frannie sap d'un gris assassinat prop del seu apartament i, 
inesperadament, un detectiu de policia insisteix a fer-li unes preguntes. L'atractiu i estranyament familiar 
detectiu Malloy (Mark Ruffalo) creu que ella pot saber quelcom. Al principi, Malloy mistifica Frannie, i 
encara que ella tracta de mantenir-lo a distància, comença a sentir-se atreta per ell. Queden per prendre 
una copa i Malloy s'ofereix per a ser qui ella vulgui que sigui, una promesa que espanta Frannie tant com 
el tatuatge del seu puny. Encara que fins la seva germanastra Pauline (Jennifer Jason Leigh) l'anima a 
continuar amb la relació, els dubtes afloren, i ha de lluitar contra la urgència per fugir com és el seu 
costum. Mentre la investigació continua, Frannie es veu propulsada més i més enllà en el cada vegada més 
espantós cas d'assassinat i en la progressivament més arriscada relació amb Malloy, capaç d'obrir el seu 
cor de formes que mai no hagués imaginat. Quan un assaltant emmascarat l'ataca, sembla clar que 
Frannie no pot confiar en ningú. Ni tant sols en el jove i intens estudiant Cornelius (Sharrieff Pugh), que 
està escrivint un paper sobre la innocència de l'assassí en sèrie John Wayne Gacy. Ni en el seu inquietant 
examant John (Kevin Bacon) que segueix cada pas que dóna. I per descomptat tampoc en Malloy que ara 
desperta no sols els seus desigs més profunds sinó també les seves més fosques sospites sobre el perill 
que l'assetja.

Todo lo que quiero
(Try Seventeen)

Gènere: Comèdia
Director: Jeffrey Porter
Protagonistes: Elijah Wood (Jones Dillon), Franka Potente (Jane), Mandy Moore (Lisa), 
Aaron Pearl (Brad), Deborah Harry (Ma Mabley), Elisabeth Perkins (Blanche), Chris Martin 
(Steve), Aloma Wright (Alicia), Andrew Jackson (Guy), Malcom Scott (Randy).

 
Sinopsi: El primer dia a la universitat de Jones Dillon està sent horrible. El seu company d'habitació l'ha 
amenaçat, un veí li ha pegat, una dona que podria ser la seva àvia l'ha atacat, i un cotxe quasi l'atropella. 
Almenys, li queda la seva imaginació, a la que recorre tant per armar-se amb un llançaflames, com per ser 
atès per massatgistes xineses o rebre a la seva casa a repartidores de dònuts que ballen la dansa del 
ventre.Si tan sols pogués tenir una existència interessant; i és que el poc que sap Jones de la vida, l'ha 
conegut a través d'alguna estada en internats i els campaments d'estiu. Ara, amb 17 anys, creu que podrà 
per fi viure algunes emocions en entrar en el món dels estudis superiors. Però Jones arribarà a la 
universitat només per descobrir que aprèn molt més dels seus pintorescs veïns en el bloc d'apartaments 
on viu que en cap aula. Entre ells destaquen els figures de Lisa, una aspirant a actriu, Brad, un pintor gai, i 
Jane, una jove amb qui compartirà diversos malentesos i per qui es sentirà progressivament atret.

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/2004/gener.html (2 de 13)16/06/2005 13:46:30

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/in_the_cut/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.sonypictures.com/movies/inthecut
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/in_the_cut/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.imdb.com/title/tt0311941/trailers','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.imdb.com/title/tt0311941/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.imdb.com/title/tt0311941/trailers','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

La vida que te espera

Gènere: Drama
Director: Manuel Gutiérrez Aragón
Protagonistes: Juan Diego (Gildo), Marta Etura (Val), Luis Tosar (Rai), Clara Lago 
(Genia), Celso Bugallo (Severo), Víctor Clavijo (Parrond).

Sinopsi: Val és una atractiva noia que viu amb son pare a les altes valls del Pas. El pare, Gildo, és vidu i 
per això Val ha de treballar a la casa, munyint, fent el menjar i ocupant-se de la germana, Genia, que 
encara està estudiant a l'institut. Un dia una vaca de Gildo traspassa els límits del seu veí i és fecundada 
per un bou de Severo. Ambdós discuteixen. Només hi ha una solució: el vedell que neixi serà lliurat a 
Severo. Però quan, un any després, Val puja amb un vedell per a Severo, aquest s'enutja perquè diu que 
no és la cria de la vaca perduda i decideix quedar-se amb Val. Gildo puja al rescat de la filla, i es baralla a 
mort amb Severo, que cau malferit, vençut, i mor. Quan el fill i hereu de Severo, el jove perruquer 
anomenat Rai, arriba a l'enterrament de son pare, els primers a donar-li el condol són Val i son pare. Rai i 
Val s'enamoren des del primer moment, però el que Rai ignora és que Val és la filla del presumpte assassí 
de son pare.

Trileros

Gènere: Comèdia
Director: Antonio del Real
Protagonistes: Juanjo Puigcorbé (Julio), Juan Echanove (Augusto), Esther Cañadas 
(Lola), José Sancho (Oscar), Antonio Gamero (Melquiades), Mariola Fuentes (Emma), 
Antonio Medina (Rubén), Enrique Villén (Gangster), Juan y Medio (Gendarme), Antonio 
Resines (Arsenio).

 
Sinopsi: Dos pobres desgraciats, que ratllen la cinquantenya d'anys, dos perdedors nats a la vora de la 
desesperació, el taxista Augusto i Julio, un antic especialista de cinema que evoca sovint aquells 
meravellosos temps, es veuen embolicats en un bon guirigall quan, buscant donar el gran cop que la vida 
els ha negat, accepten l'encàrrec d'efectuar una operació clandestina a Perpinyà a canvi d'un milió d'euros. 
Durant la seva peripècia, es veuran acompanyats pel sogre d'Augusto, Melquiades -que pateix una 
divertida demència senil- i una prostituta, Lola a qui més tard se li uneix Emma, un tipus de dones a qui 
Julio mostra gran aficionat. En la consecució del seu objectiu ensopeguessen amb un grup de mafiosos 
traficants que no semblen disposats que Julio i Augusto se surtin amb la seva.

Paycheck

Gènere: Thriller, ciència-ficció, acció 
Director: John Woo
Protagonistes: Ben Affleck (Michael Jennings), Uma Thurman (Rachel Porter), Aaron 
Eckhart (Rethrick), Michael C. Hall (Agent Klein), Colm Feore (Wolfe), Paul Giamatti 
(Shorty), Joe Morton (Agent Dodge).

 
Sinopsi: Michael Jennings (Ben Affleck) és objecte d'una persecució però no sap perquè. És un geni famós 
a tot el món i acostumen a contractar-lo corporacions d'alta tecnologia per a projectes especialitzats d'alt 
secret. Quan Jennings acaba un treball, la seva memòria és esborrada de forma rutinària perquè no 
divulgui els secrets de la companyia. Espera guanyar una quantitat desorbitada, del menys vuit xifres, pel 
seu últim treball; però en concloure'l, en comptes d'un inflat xec rep un sobre ple d'objectes aleatoris i li 
diuen que havia acceptat renunciar al cobrament dels seus serveis. En tenir la seva memòria esborrada per 
contracte, Jennings es queda indefens fins que descobreix que els objectes del sobre són pistes sobre el 
seu passat. Amb l'ajuda de Rachel (Uma Thurman), la dona amb qui ha treballat i a qui estima des de fa 
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tres anys, Jennings emprèn una carrera contrarrellotge per recompondre el trencaclosques del seu 
passat... abans que els seus antics caps acabin amb la seva vida.

Pegado a ti
(Stuck on you)

Gènere: Comèdia
Director: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Protagonistes: Matt Damon (Bob Tenor), Greg Kinnear (Walt Tenor), Eva Mendes 
(April), Seymour Cassel (Morty O'Reilly), Cher (Cher).

  
Sinopsi: Bob i Walt Tenor són dos germans siamesos que, literalment, no es poden separar l'un de l'altre. 
La seva singular unió els provoca enormes dificultats quan Walt decideix fer realitat el somni de convertir-
se en actor i convenç el seu reticent germà a acompanyar-lo en el viatge. Bob i Walt Tenor són dues 
llegendes en una petita ciutat dels Estats Units, on sobresurten en la pràctica esportiva i com a orgullosos 
propietaris d'un restaurant de menjar ràpid. Quan a Walt li pica el cuquet per la interpretació, convenç Bob 
per a fer honor al pacte al qual van arribar sent uns nens de no reprimir l'altre, de manera que els 
germans inicien un viatge amb destí a la costa oest, cap a Hollywood. Bob i Walt es fan de seguida amics 
de la seva sexi veïna (Eva Mendes), que ajuda Walt a fer-se amb els serveis d'un veterà agent (Seymour 
Cassel). La idea que té l'agent és que Walt surti en una pel·lícula pornogràfica. Les coses comencen 
finalment a millorar per a Walt quan els nois coneixen una diva llegendària i actriu guanyadora d'un Oscar, 
Cher. Tractant de sabotejar la seva nova sèrie de televisió, de la que no en vol formar-ne part, Cher tria 
Walt perquè actuï al seu costat. En comptes de fer fracassar el programa, Walt fa que aquest pugi al 
primers llocs de les llistes d'audiència, i els germans es converteixen de la nit al dia en veritables 
celebritats. Però la seva veritable aventura no ha fet sinó començar, quan Bob troba l'amor amb una vella 
amiga que va conèixer per Internet, i els germans prenen una decisió que canviarà les seves vides per 
sempre. Passi el que passi als nois, hi ha una cosa que és certa: res no s'interposarà mai entre ells.

Tesoro del Amazonas
(The Rundown)

Gènere: Comèdia, Acció, Aventura
Director: Peter Berg
Protagonistes: The Rock (Beck), Seann William Scott (Travis), Rosario Dawson 
(Mariana), Christopher Walken (Hatcher), Ewen Bremner (Declan).

 
Sinopsi: En la sempre ruda i irremeiablement cruel jungla de Los Angeles hi ha homes com Beck (The 
Rock), un home que utilitza el que sigui necessari per recuperar allò que li paguin per recuperar. Un 
marcador, un pagament tardà o l'anell de la Súper Bowl d'un quarterback amb deutes, Beck no diferencia i 
simplement confia en el seu enginy, la seva actitud de "acabem amb això" i el seu devastador poder físic 
per aconseguir culminar una feina. Per a ell és un món de diverses opcions molt simple: (A) L'estil de 
Beck, (B) L'estil de Beck amb violència, o (C)... no hi ha "C". Beck no va buscant problemes i ni tan sols li 
agrada crear-se'ls a ningú. Malauradament, a ell se'l contracta per solucionar problemes i hi ha un afer 
final que ha d'arreglar abans de deixar tot enrera. I aquest segueix complicant-se cada vegada més, com 
si hagués estat enviat a la Selva Amazònica en Benvingut a la Jungla. Al centre del seu problema actual 
està un capverd de nom Travis (Seann William Scott), un distribuïdor doble de paraula ràpida el pare del 
qual hi ha encarregat a Beck que el recupere d'una desafortunada aventura a Brasil. Travis prova ser més 
hàbil del que Beck esperava, no sols per la seva boca i la seva perpètua predisposició a fugir, sinó per un 
parell de complicacions que porta amb ell: Mariana (Rosario Dawson), una sensata pobletana que té les 
respostes a alguns dels misteris amagats de la jungla, i Hatcher (Christopher Walken), un dèspota 
trastornat que ha convertit la jungla en el seu propi imperi destinat al lucre personal. La jungla: Beck va 
darrera d'un tipus, que va darrera d'una fortuna, i ara tothom va darrera d'ells. Així que haurà de deixar 
tot el que ha aconseguit per continuar al cim d'aquesta desenfrenada persecució, la noia amb el secret, el 
tirà boig, les mones calentes, la fruita al·lucinògena, els rebels d'esquena a la paret, el terreny perillós, les 
trampes ocultes i qualsevol altre obstacle que la jungla interposi al seu camí. 

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/2004/gener.html (4 de 13)16/06/2005 13:46:30

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/fox/stuck_on_you/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.pegadoati.fox.es/
http://www.stuckonyoumovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/fox/stuck_on_you/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/universal/the_rundown/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.therundown.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/universal/the_rundown/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

El farmacéutico de guardia
(Le pharmacien de garde)

Gènere: Terror
Director: Jean Veber
Protagonistes: Vincent Perez (Yan Lazarrec), Guillaume Depardieu (François Barrier), 
Clara Bellar (Mathilde), Laurent Gamelon (Maurice Battistoni), Pascal Légitimus (Tony, el 
travesti), Alain MacMoy (Erwan Le Floc'h), Alice Taglioni (Christine), Edgar Givry (Comisari 
Fabri).

 
Sinopsi: Yan Lazarrec (Vincent Perez) és, aparentment, un home tranquil. És farmacèutic i ecologista, i ha 
decidit posar fi als abusos que cometen tots aquells que danyen el medi ambient, entre ells els fumadors 
empedreïts i executius d'empreses de cosmètics que experimenten amb animals. La seva intenció és bona, 
però els seus mètodes són implacables, massa contundents: els assassina. Al laboratori que té al soterrani 
de la farmàcia, Yan es dedica a fabricar els verins amb què acaba amb les seves víctimes. Així que de 
farmacèutic que ofereix als seus clients aspirines i la resta de medicines passa a ser un assassí en sèrie. La 
policia comença a investigar els assassinats que han tingut lloc, i la ironia fa que l'encarregat d'investigar 
el cas, l'inspector François Barrier (Guillaume Depardieu), també sigui ecologista. Però ell en un registre 
més normal i menys radical que Yan, és a dir, amb manifestacions pacífiques i reunions. Durant una 
conferència sobre el medi ambient ambdós es coneixen i simpatitzen. El que cap d'ells no sap és que 
acabaran sent enemics implacables.

Bon voyage

Gènere: Drama, comèdia
Director: Jean-Paul Rappeneau
Protagonistes: Isabelle Adjani (Viviane Denvers), Gerard Depardieu (Jean-Etienne 
Beaufort), Virginie Ledoyen (Camille), Yvan Attal (Raoul), Grégori Dérangère (Frédéric), 
Peter Coyote (Alex Winckler), Jean-Marc Stehlé (Profesor Kopolski), Aurore Clément 
(Jacqueline de Lusse), Xavier De Guillebon (Brémond), Edith Scob (Madame Arbesault), 
Michel Vuillermoz (Monsieur Girard).

Sinopsi: Durant la Segona Guerra Mundial, després de l'ocupació de París per l'exèrcit nazi, el 14 de juny 
de 1940, la capital de la França lliure es trasllada a Bordeus. El govern gal s'instal·la en aquesta ciutat i 
propicia que un enorme èxode de francesos acudeixi allà a refugiar-se. Molts d'ells són acollits al gran 
hotel Splendide, que propiciarà trobades inesperades protagonitzats per actrius com Viviane (Isabelle 
Adjani), ministres com Beaufort (Gérard Depardieu), escriptors com Frédéric (Gregori Derangère), 
estudiants com Camille (Virginie Ledoyen), bergants com Raoul (Yvan Attal) o periodistes com Winckler 
(Peter Coiot)."Bon voyage" narra la història de Frédéric, el cor del qual haurà de decidir-se entre una 
glamurosa actriu, que va ser el seu amor de joventut, i una apassionada estudiant.

Titus

Gènere: Drama
Director: Julie Taymor
Protagonistes: Anthony Hopkins (Titus), Jessica Lange (Tamora), Harry Lennix (Aaron), 
Alan Cumming (Saturninus), Laura Fraser (Lavinia), Matthew Rhys (Demetrius), Jonathan 
Rhys-Meyers (Chiron), Angus Macfadyen (Lucius), Colm Feore (Marcus), James Frain 
(Bassianus), Osheen Jones (El Petit Lucius), Kenny Doughty (Quintus), Colin Wells 
(Martius), Blake Ritson (Mutius), Constantine Gregory (Aemilius).

 
Sinopsi: Titus Andronicus (Anthony Hopkins) és un general romà que torna victoriós a la seva terra 
després d'haver lluitat durant llarg temps contra els gots. En aquesta guerra ha perdut 20 dels seus 25 
fills. En honor a la victòria, el seu fill gran, Lucio, recorda que una de les parts de la cerimònia és el 
sacrifici humà d'un presoner enemic. Titus decideix triar un dels fills de Tamora (Jessica Lange), la reina 
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dels gots, que ha estat portada a Roma com a captiva al costat dels seus tres fills. Una vegada sacrificat, 
Tamora jura venjar-se de Titus. Aquest últim recolza fidelment el nou emperador, el corrupte Saturnino 
(Alan Cumming). El que desconeix Titus és que l'emperador decideix prendre com a esposa la intrigant 
Tamora, i en ple atac de bogeria, assassina un dels seus propis fills. Per acabar-ho d'arrodonir els fills de 
Tamora tramen assassinar Bassiano, espòs de Lavinia (Laura Fraser) i filla de Titus, i decideixen executar 
dos dels fills que li queden a Titus. Quan s'assabenta d'aquest fet, Titus rep la notícia que Lavinia ha estat 
llastimosament mutilada, violada i lesionada perquè no pugui desvelar qui han estat els seus agressors. 
Fins i tot és capaç de tallar-se la mà per salvar els seus fills condemnats, però és enganyat, i ambdós són 
executats. Titus decideix començar la seva sagnant venjança.

El chico que conquistó Hollywood
(The kid stays in the picture)

Gènere: Documental
Director: Nanette Burstein, Brett Morgen.

 
Sinopsi: El noi que va conquerir Hollywood mostra el meteòric ascens, caiguda i ascens de nou del 
llegendari productor d'Hollywood Robert Evans. Adaptada de l'autobiografia completa de Mr Evans, la 
pel·lícula submergeix el públic en un viatge íntim per la ment d'aquesta llegenda de Hollywood. Robert 
Evans va viure una vida amb què molts tan sols somien. La seva carrera cinematogràfica va començar el 
1956, en un lloc poc convencional: la piscina de l'hotel Beverly Hills. El seu aspecte, el seu encant i la seva 
gran confiança en si mateix van capturar Norma Shearer. Aquesta li va oferir un paper a la pel·lícula 
L'Home de les Mil Cares. Després d'una glamurosa, encara que curta, carrera com a actor, Evans va 
decidir provar sort en la producció. Miraculosament, amb 34 anys i sense experiència prèvia com a 
productor, va aconseguir una feina a Paramount Pictures com a Cap de Producció. Evans va estar en 
aquest estudi de 1966 a 1974 i durant aquests anys va ser responsable de portar a la pantalla alguns dels 
grans èxits de l'època com El Padrino, La llavor del diable, Love Story, L'Estranya Parella, i Chinatown. A 
principis dels vuitanta, el "noi d'or" de Hollywood estava perdent el seu esplendor. Després d'un matrimoni 
fracassat amb Ali MacGraw, problemes amb la cocaïna i finalment rumors que l'involucraven en l'assassinat 
de "Cotton Club" , Evans va desaparèixer. Gràcies a la sort però amb un gran desig per la seva banda va 
aparèixer de nou com "the kid who stays in the picture." Al llarg dels anys, entre els amics mes íntims 
d'Evans han estat Warren Beatty, Jack Nicholson, Roman Polanski, Henry Kissinger i Dustin Hoffman. 
Considerat un dels grans solters de Tinseltowon, Evans ha tingut importants romanços amb algunes de les 
dones mes belles de la segona meitat del segle passat com Ava Gardner, Grace Kelly, Lana Turner, Ali 
MacGraw, Cerril Tiegs, Raquel Welch i Margaux Hemingway. El noi que va conquerir Hollywood ens narra 
anècdotes de les poc corrents amistats d'Evans i dels seus tumultuosos romanços.

El espíritu de la colmena

Gènere: Drama
Director: Víctor Erice
Protagonistes: Fernando Fernán Gómez (Fernando), Teresa Gimpera (Teresa), Ana 
Torrent (Ana), Isabel Tellería (Isabel), Laly Soldevilla (Doña Lucía), Miguel Picazo 
(Médico), José Villasante (Frankenstein).

Sinopsi: Any 1940. Un poble perdut a la meseta castellà. És diumenge i arriba la camioneta del Cinema. 
En el desballestat edifici que serveix per a tot, s'improvisa la projecció. La pel·lícula: "El doctor 
Frankenstein". Durant noranta minuts pels carrers solidaris del poble ressonen les velles paraules del mite 
romàntic. En l'improvisat saló, entre els espectadors dues noies: s'anomenen Isabel i Ana. Segueixen 
atentament la projecció. Són germanes. La petita, Ana, pregunta a la gran per què el monstre mata i per 
què a la fi mor. Són les primeres preguntes que Isabel resol gràcies a la seva imaginació: el monstre és un 
esperit que pot aparèixer-se sent el seu amic i convocant-lo a través de certes paraules. El que per a 
Isabel és un joc de la imaginació per a Ana acaba sent una realitat vital. Ella vol el monstre. El busca. El 
convoca. El vell casalot on viuen les noies amb els seus pares es va emplenant de la presència de quelcom 
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impalpable que només Ana sembla profundament decidida a descobrir. Fernando i Teresa, els pares, viuen 
les seves nostàlgies, les seves frustracions, sense aprofitar el que amaga la ment de la seva filla petita. Un 
dia, Ana desapareix. La recerca serà angoixosa. La noia serà trobada. Però ningú, excepte ella, podrà 
conèixer el final de l'aventura.

La casa
(Cold Creek Manor)

Gènere: Drama, thriller
Director: Mike Figgis
Protagonistes: Dennis Quaid (Cooper Tilson), Sharon Stone (Leah), Stephen Dorff (Dale 
Massie), Juliette Lewis (Ruby), Kristen Stewart (Kristen), Ryan Wilson (Jesse), Dana 
Eskelson (Sheriff Annie Ferguson), Christopher Plummer (Sr. Massie).

 
Sinopsi: La vida a la ciutat pot arribar a ser estressant. Això és el que pensa la família formada per 
Cooper Tilson (Dennis Quaid), la seva esposa Leah (Sharon Stone), i els seus fills Kristen (Kristen Stewart) 
i Jesse (Ryan Wilson). Per això un dia decideixen viatjar a una àrea rural a l'estat de Nova York, lluny del 
mundà soroll. I és allà on troben una casa que abans va ser majestuosa i elegant, i que ara està quasi en 
ruïnes. Però la finca Cold Creek Manor, remodelada, pot convertir-se en la llar perfecta per a la família 
Tilson. Així que fan les maletes, i totes les seves possessions, i s'acaben mudant a la nova casa. En un 
començament tot sembla perfecte, fins al dia en què apareix per la finca Dale Massie (Stephen Dorff), 
l'anterior propietari de la casa que li va ser embargada en haver estat reclòs a la presó per un delicte 
menor. I encara que sembla que les seves intencions no són dolentes, la veritat és que en el fons vol 
reclamar els seus drets sobre Cold Creek Manor. Costi el que costi. Perquè a la casa s'amaguen foscos 
secrets que no han de sortir a la llum. Així, s'inicia una sèrie d'aterridors incidents en què els Tilson patiran 
les terribles conseqüències.

La sonrisa de Mona Lisa
(Mona Lisa Smile)

Gènere: Drama, comèdia romàntica 
Director: Mike Newell
Protagonistes: Julia Roberts (Katherine Watson), Kirsten Dunst (Betty Warren), Julia 
Stiles (Joan Brandwyn), Dominic West (Bill Dunbar), Marcia Gay Harden (Nancy Abbey), 
Maggie Gyllenhaal (Giselle Levy), Juliet Stevenson (Amanda Armstrong), John Slattery 
(Paul Moore), Topher Grace (Tommy Donegal),Ginnifer Goodwin (Connie Baker).

 
Sinopsi: Katherine Watson viatja des de Califòrnia al campus de la universitat de Wellesley a Nova 
Anglaterra a la tardor de 1953 per ensenyar història de l'art. En l'era de postguerra, Katherine espera que 
els seus estudiants, les millors i les més brillants del país, aprofitin les oportunitats que es presenten. No 
obstant això, poc després de la seva arribada. Katherine descobreix que l'entorn de la prestigiosa institució 
està estancada en la conformitat. Segons la seva professora d'etiqueta, Nancy Abbey, un anell de 
compromís al dit d'una jove està considerat com un premi més gran que no pas una bona educació. En un 
món en què els han dit com han de viure, Katherine les ensenyarà a pensar per si mateixes. No obstant 
això, malgrat els intents dels seus estudiants per trobar el seu propi camí, Katherine també aprendrà una 
lliçó diferent per a ella mateixa.

Navidad en el Nilo
(Natale sul Nilo)

Gènere: Comèdia
Director: Neri Parenti
Protagonistes: Christian De Sica (Fabio Ciulla), Massimo Boldi (Enrico Ombroni), Enzo 
Salvi (Oscar Tufello), Biagio Izzo (Gennaro Saltalaquaglia), Max Cavallari (Max), Bruno 
Arena (Bruno), Mabel Lozano (Gianna Ciulla), Nuria De La Fuente (Paola), Lucrezia Piaggio 
(Lorella), Paolo Conticini Capità del vaixell), Manu Fullola (Marco Ciulla).

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/2004/gener.html (7 de 13)16/06/2005 13:46:30

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/cold_creek_manor/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://coldcreekmanor.movies.go.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/cold_creek_manor/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/mona_lisa_smile/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.sonypictures.com/monalisasmile
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/mona_lisa_smile/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.natalesulnilo.it/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

 
Sinopsi: Per a un general de Carrabiners com Enrico Ombrini (Massimo Boldi) no hi ha més gran desgràcia 
que tenir una filla l'ambició de la qual és convertir-se en ballarina de televisió. A fi de fer-li desdir de la 
idea, Ombrini no dubta a endur-se-la de vacances nadalenques a Egipte. Per a la seva desgràcia, al vaixell 
també viatja el cos de ball de TV al complet, acompanyat pel seu peculiar mànager, Tufello (Enzo Salvi). 
Un altre passatger amb qui comparteixen coberta és el pròsper advocat Fabio Ciulla (Christian De Sica), un 
home que viu literalment assetjat per les dones, i que viatja al país de les piràmides per recuperar la seva 
dona, farta de les infidelitats conjugals del seu marit. Però abans d'arribar a port descobreixen una fosca 
llegenda allotjada en un parell d'anells màgics, propietat de dos companys de travessia. I, la qual cosa va 
començar com un plaent parèntesi, es transforma en una carrera desesperada i hilarant per tornar els 
mil·lenaris anells i evitar així un desenllaç tràgic per a tothom.

Sin control
(Derailed)

Gènere: Acció
Director: Bob Misiorowski
Protagonistes: Jean-Claude Van Damme (Jacques Kristoff), Tomas Arana (Mason Cole), 
Laura Harring (Galina Konstantin), Susan Gibney (Madeline Kristoff), Lucy Jenner 
(Natasha), Jessica Bowman (Bailey Kristoff).

  
Sinopsi: Jacques Kristoff (Jean-Claude Van Damme) és un agent secret que acaba d'iniciar unes vacances 
amb la família. Però rep un nou encàrrec: escortar una lladre d'un mortífer virus que vendrà al govern dels 
Estats Units. Al tren que els durà fora d'Eslovàquia, uns mafiosos intentaran apoderar-se del virus. La 
família de Jack, aliena a la seva veritable professió, viatja també al tren que acabarà sent un tren sense 
control infectat d'un virus mortal. Els comandaments militars hauran de prendre una decisió abans que hi 
hagi un desastre de conseqüències imprevisibles. Jack haurà d'ocupar-se de la família, d'intentar que el 
tren no descarrili, d'evitar que els militars el bombardegin i de recuperar el virus. Molt de treball per a Jack.

Thirteen

Gènere: Drama
Director: Catherine Hardwicke
Protagonistes: Evan Rachel Wood (Tracy), Holly Hunter (Melanie), Nikki Reed (Evie), 
Jeremy Sisto (Brady), Brady Corbet (Mason), Deborah Unger (Brooke), Kip Pardue (Luke), 
Sarah Clarke (Birdie).

 
Sinopsi: La història relata la transformació que viu Tracy (Evan Rachel Wood), que comença la pel·lícula 
com una prometedora estudiant amb trenes que encara juga amb ossets i nines. Però quan Tracy entra 
amb una dosi extra de sensualitat al penúltim any d'institut, és testimoni del poder i el coneixement que 
posseeix Evie Zamora (Nikki Reed), que s'ha convertit en la coneguda com la "noia més bona del col·legi". 
Summament popular, molt atractiva fascinantment cursi, Evie representa tot el que de sobte Tracy vol i 
necessita ser. Al començament Tracy no té cap esperança de ser acceptada a l'elitista colla d'Evie. Té una 
aptitud errònia, les amigues equivocades, un aspecte definitivament desencertat. Però Tracy aprèn a refer-
se a si mateixa, pas a pas, fins a convertir-se en l'ideal definitiu d'una adolescent. Descobreix com 
maquillar-se, què posar-se, com portar el cabell, com moure's. Esbrina les claus de la popularitat, Evie es 
converteix en la seva millor amiga i fins i tot comença a cridar l'atenció dels nois. I encara més, com més 
s'endinsa en la seva prematura etapa adulta, més alt es posa el llistó. Perd la intimitat que va tenir fa 
temps amb la seva atrafegada mare (Holly Hunter), comença a fer campana i, malgrat l'odi atroç que sent 
cap al nuvi de seva mare, un antic drogoaddicte (Jeremy Sisto), comença a abusar ella també de les 
drogues. malgrat tot, Tracy té encara tretze anys i viu un remolí d'emocions en què tot el que fa, tot el 
que diu, tot el que vol, sembla el més important del món. I ... encara té tota la vida per endavant.
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Todo o nada
(All or nothing)

Gènere: Drama
Director: Mike Leigh
Protagonistes: Timothy Spall (Phil), Lesley Manville (Penny), Alison Garland (Rachel), 
James Corden (Rory), Ruth Sheen (Maureen), Marion Bailey (Carol), Sam Kelly (Sid), Paul 
Jesson (Ron), Kathryn Hunter (Cécile), Sally Hawkins (Samantha), Helen Coker (Donna), 
Daniel Mays (Jason). 

 
Sinopsi: Phil (Timothy Spall) és un home tendre i filosòfic que treballa com a taxista. Viu amb la seva 
família en un barri de protecció oficial allunyat del centre de Londres. La seva dona, Penny (Lesley 
Manville), és caixera en un supermercat del barri. La filla de la parella, Rachel, neteja d'una residència 
d'avis, mentre que el seu fill Rory, sempre malhumorat i de caràcter agressiu, és a l'atur. La seva vida no 
és precisament un llit de roses, ja que sempre tenen dificultats per arribar a final de mes. La millor amiga 
de Penny és Maureen (Ruth Sheen), una companya de treball que té una filla a qui el seu actual nuvi ha 
deixat embarassada. Al barri també viu Rom, company de treball de Phil molt propens als accidents de 
cotxe. Casat amb Carol, una dona amb problemes amb la beguda, i amb qui té una filla, Samantha, que 
també està aturada com Rory. Phil i Penny no estan passant un bon moment: els problemes de Phil amb la 
feina i els de Penny amb Rory els estan allunyant, perdent així l'alegria de viure. Però quan Rory cau 
malalt, i ha de ser ingressat a causa d'uns problemes de cor, tornen a unir-se de nou, redescobrint què és 
l'amor.

Cuentos de la guerra saharaui

Gènere: Drama
Director: Pedro Pérez-Rosado
Protagonistes: Sergi Calleja, Ahmed Labbat, Aichatu Lemrabet, Aleua Ahmed Bani, Jorge 
de Juan.

Sinopsi: Pablo és un jove legionari destinat al Sàhara Occidental l'any 1975, quan aquest territori encara 
estava en poder d'Espanya. Dia a dia pateix els durs i repressius mètodes de comandament del sergent del 
seu regiment. Però Pablo es veurà obligat a desertar de l'exèrcit quan el sergent li ordeni assassinar sense 
motiu tota una família sahrauís i ell rebel·la. Els saharauís el protegeixen, l'amaguen al desert i acabaran 
per acollir-lo com un altre membre més de la família. D'aquesta manera, per als saharauís passarà a ser 
Mojtar, "l'escollit". Així que les circumstàncies el duran a abandonar la seva antiga identitat i assumir una 
nova, per la qual cosa haurà d'integrar-se en la cultura, costums i el saber dels saharauís.

El coche de pedales

Gènere: Comèdia
Director: Ramón Barea
Protagonistes: Álex Ángulo (Don Pablo), Rosana Pastor (Estrella), Pablo Gómez 
(Pablito), María Pastor (Estrellita), Mikel Losada (Angel), Isabel Ruth (Abuela), Cesareo 
Estébanez (Abuelo), Ione Irazábal (Tia Veneranda),Ane Gabarain (Tia Mercedes), Juli 
Cantó (Tio Roberto), Loli Astoreka (Tia Cuca), Itziar Lazkano (Tia Dora), Miguel Monrabal 
(Tio Víctor). 

Sinopsi: Durant la Setmana Santa de l'any 59, en el tragicòmic paisatge social de l'Espanya radiofònica i 
amb bombetes de pocs watts, transcorre la faula de la crònica sentimental d'un nen de nou anys: Pablito. 
Pablito (Pau Gómez) és un nen de nou anys molt imaginatiu que, com tot nen de la seva edat, somia amb 
marcians, àngels i joguines cares. Com el cotxe de pedals que son pare ha promès comprar-li per traure 
bones notes. Ens trobem en el Madrid de finals dels cinquanta, un Madrid gris animat de tant en tant amb 
les cròniques radiofòniques. El que comença a descobrir Pablito és que els seus pares, Pablo (Álex Angle) i 
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Estrella (Rosana Pastor), són més aviat pobres, i que el pare ha de recórrer també a la imaginació i la 
fantasia per guardar les aparences. A poc a poc el nen va coneixent la realitat que l'envolta i intenta 
descobrir quin és la millor forma de comportament per trobar la felicitat. Una felicitat que s'imposa enfront 
les mentides dels adults.

El último samurái
(The last Samurai)

Gènere: Drama, acció 
Director: Edward Zwick
Protagonistes: Tom Cruise (Capità Nathan Algren), Timothy Spall (Simon Graham), Billy 
Connolly (Sergent Zebulah Gant), Tony Goldwyn (Coronel Bejamin Bagley), Ken 
Watanabe (Katsumoto), Hiroyuki Sanada (Samurai Ujio), Shun Sugata (Nakao), Shin 
Koyamada (Nobutada), Seizo Fukumoto (El samurai mut), Shichinosuke Nakamura 
(L'emperador), Koyuki (Taka), Masato Harada (Ohmura).

  
Sinopsi: El capità Nathan Algren és un home a la deriva. Les batalles que va lliurar en un altre temps 
semblen ara llunyanes i inútils. Un cop va arriscar la vida per l'honor i per la pàtria - a Antietam (Maryland) 
i a Gettysburg (Virginia) - però en els anys transcorreguts des de la Guerra de Secessió nord-americana, el 
món ha canviat. El pragmatisme ha reemplaçat el valor, l'interès personal ha ocupat el lloc del sacrifici i 
l'honor no es troba enlloc - especialment a l'Oest, on el seu paper a les campanyes contra els indis va 
acabar en desil·lusió i tristesa. En algun lloc de les implacables planures al costat de la ribera del riu 
Washita, Algren va perdre la seva ànima. En un món completament diferent, un altre soldat veu com la 
seva manera de vida està a punt de desintegrar-se. És Katsumoto, l'últim líder d'un antic llinatge de 
guerrers, els venerats samurais. De la mateixa manera que l'estil de vida modern va envair l'Oest americà, 
acorralant i condemnant els indis americans, també va acabar amb el Japó tradicional. Les línies 
telegràfiques i els ferrocarrils que van portar el progrés amenacen ara els valors i codis amb què els 
samurais han viscut i han mort durant segles. Però Katsumoto no se n'anirà sense combatre. Els camins 
d'aquests dos guerrers convergeixen quan el jove emperador del Japó, afalagat pels interessos nord-
americans que cobegen el mercat japonès en expansió, contracta Algren per preparar el primer exèrcit de 
reclutes modern del Japó. Però quan els assessors de l'emperador tracten d'eradicar els samurais com a 
part dels preparatius per a un govern més occidentalitzat i favorable al comerç, Algren es troba 
inesperadament impressionat i influït per les seves trobades amb els samurais. Les seves fortes 
conviccions li recorden l'home que en un altre temps va ser. Immers ara en un territori dur i desconegut, 
amb la seva vida i, potser el que és més important, la seva ànima penjant d'un fil, el turmentat soldat 
nord-americà es troba al mig d'una violenta i èpica lluita entre dues èpoques i dos mons, comptant només 
amb el seu sentit de l'honor per guiar-lo.

Infiltrado
(Impostor)

Gènere: Thriller, ciència-ficció, fantàstica
Director: Gary Fleder
Protagonistes: Gary Sinise (Spencer Olham), Madeleine Stowe (Dra. Maya Olham), 
Vincent D´Onofrio (Hathaway), Tony Shalhoub (Nelson Gittes), Mekhi Phifer (Cale), Gary 
Dourdan (Capità Burke).

 
Sinopsi: La Terra. Any 2079. Des de fa més d'una dècada, el planeta és en guerra amb una potent força 
alienígena. Però potser el científic Spencer Olham (Gary Sinise) té la solució. Aquest premiat investigador 
que treballa pel govern i la vida del qual està atapeïda d'èxits està treballant en un projecte que pot arribar 
a salvar el planeta. Però de sobte tot es torna contra ell quan és acusat de ser un espia alienígena. Ningú 
no se sent més sorprès en sentir les acusacions contra ell que la seva dona, Maya (Madeleine Stowe). Per 
això ha de fugir, i és perseguit per les forces de control de l'estat, sobretot D.H. Hathaway (Vincent 
D'Onofrio), l'home que és darrera les acusacions contra Olham i el seu més implacable perseguidor. 
Spencer Olham no té aliats ... fins que troba el misteriós Cale (Mekhi Phifer), un dels membres de la nova 
societat d'alta tecnologia. Malgrat d'això, Olham ha d'afrontar un greu dilema: podrà demostrar a la policia 
secreta la seva veritable identitat a temps per tal d'ajudar la humanitat?. I d'altra banda, podrà demostrar-
se a si mateix quina és la seva pròpia identitat?.
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Las chicas del calendario
(Calendar Girls)

Gènere: Comèdia
Director: Nigel Cole
Protagonistes: Helen Mirren (Chris) , Julie Walters (Annie), John Alderton (John), Linda 
Bassett (Cora), Annette Crosbie (Ruth), Philip Glenister (Lawrence),Ciarán Hinds (Rod), 
Celia Imrie (Celia), Geraldine James (Marie), Penelope Wilton (Ruth).

 
Sinopsi: Chris i Annie són dues bones amigues molt unides malgrat les diferències de caràcter. Viuen en 
un petit poble de Yorkshire Dóna'ls, però la tranquil·litat de les seves vides acaba quan el marit d'Annie 
mor de leucèmia. Membre actiu de l'Institut de la Dona local, Chris encapçala un projecte al costat de les 
seves companyes per recaptar fons per a l'hospital del poble. La seva idea, aparentment tradicional, 
consisteix a publicar un calendari amb les fotos de diferents dones per a cada mes. Cada una haurà de 
retratar-se com si estiguessin fent algunes de les seves feines tradicionals: fent melmelada, plantant 
torretes o fent mitja. Tot molt tradicional. Però la idea adquireix un tombr inesperat, totes sortiran nues. 
Abans de saber-ho, bombardegen els titulars dels diaris nacionals i internacionals. En el viatge de 
promoció a Hollywood, apareixen en talk shows i portades de revistes. Amb el furor i el glamour, l'amistat 
de Chris i Annie es posarà a prova.

Muerte de un ángel
(The Caveman's Valentine)

Gènere: Thriller
Director: Kasi Lemmons
Protagonistes: Samuel L. Jackson (Romulus Ledbetter), Colm Feore (David 
Leppenraub), Brian Van Holt (Raymond Dunbar), Ann Magnuson (Moira Leppenraub), 
Damir Andrei (Arnold), Aunjanue Ellis (Lulu).

 
Sinopsi: Romulus, antic músic d'orquestra simfònica i devot pare de família, viu actualment com un pària 
en una zona empobrida a la vora del riu Hudson, a Manhattan. La seva vida està marcada per Cornelius 
Gould Stuyvesant, un personatge producte de la seva pròpia fantasia. Romulus està obsessionat amb la 
idea que aquest poderós "enemic" controla tots els seus moviments des de dalt de l'edifici Chrysler de la 
Gran Illa. Ledbetter és arrossegat de nou a la realitat, quan es veu empès a trobar l'assassí de l'atractiu 
rodamón Scotty Gates (Sean MacMahon), el cos del qual es trobat penjat d'un arbre sobre la cova en la 
qual habita Romulus. Encara que la policia tanca el cas sense trobar un culpable, Ledbetter està convençut 
que el jove sense llar va ser assassinat per David Leppenraub (Colm Feore), un prestigiós fotògraf artístic 
per qui el noi s'havia deixat fotografiar com a model en diverses ocasions. Però qui creurà els deliris d'un 
paranoicoesquizofrènic que habita en una cova? La seva filla Lulu (Aunjanue Ellis), oficial de policia, no; 
per descomptat. Ni tampoc els refinats amics de Leppenraub, pertanyents als cercles artístics de Nova 
York. Només, acompanyat únicament per les veus que habiten en el seu cap i les seves visions, Romulus 
haurà de recompondre el complicat trencaclosques, arriscant amb això la vida i els últims signes de seny 
que li resten. I tot això, perquè una altra ànima perduda tingui la justícia que es mereix.

Días de garage
(Garage Days)

Gènere: Comèdia
Director: Alex Proyas
Protagonistes: Kick Gurry (Freddy), Maya Stange (Kate), Pia Miranda (Tanya), Russell 
Dykstra (Bruno), Brett Stiller (Joe), Chris Sadrinna (Lucy), Andy Anderson (Kevin), 
Marton Csokas (Shad Kern), Yvette Duncan (Angie), Tiriel Mora (Thommo), Holly Brisley 
(Scarlet), Matthew Le Nevez (Toby).

 
Sinopsi: Aquesta és la història d'una banda de garatge australiana. Estan disposats a tot per aconseguir 
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arribar com més amunt millor. O, almenys, pujar un esgraó. A través d'una còmica cadena 
d'esdeveniments de tota classe, que inclouen el xantatge i fins i tot la força bruta, la banda comença a 
adonar-se que la vida real, moltes vegades, dóna voltes molt més vertiginoses que les de la "muntanya 
russa del rock 'n' roll" a la qual porten tant de temps somiant de pujar-hi.

Agujeros en el cielo

Gènere: Drama
Director: Pedro Mari Santos
Protagonistes: Ander Lípus (Pablo), Itziar Ituño (Elena), Montse Zabalza (Marta), Aiora 
Sedano (Leire), Alfonso Torregrosa (Koldo), Victor Palacio (Iñigo), Alberto San Juan 
(Oscar), Melani Olivares (Eva), Edurne Azuara (Virginia), Saturnino García (Cap de ràdio), 
Ramón Barea (Director de ràdio local), Mario Pardo (Pescador), Leire Zuazua (Olga).

 
Sinopsi: Pablo, un locutor d'una important cadena de ràdio, és induït per una companya de treball a posar 
diners a fi que uns perdonavides donin una pallissa a un dels empleats de l'empresa. Però per desgràcia, la 
pallissa acaba en mort. Pablo decideix deixar-ho tot i abandona el seu lloc de treball i es refugia en una 
emissora de ràdio local a la ciutat on va nèixer. Allà se retroba amb Marta, la noia de qui sempre va estar 
enamorat. Marta està casada amb Koldo i tenen una filla de 17 anys, Leire. Pablo s'instal·la en un 
apartament proper a la casa de Marta i la família tracta que es trobi còmode entre ells. La inquietud arriba 
amb Leire. La jove té nuvi, un noi que l'estima, però no pot evitar sentir-se atreta pel misteriós home 
nouvingut. Marta se n'adona de la situació i sap que pot ser la llavor d'un greu problema. Un dia, Leire 
s'enutja amb el seu nuvi i decideix anar amb Pablo a la ràdio. El seu programa és de bon matí i Marta no li 
dóna permís. Koldo, no obstant això, no posa cap objecció i Leire se'n surt amb la seva. L'endemà apareix 
Elena, la germana de Koldo. La seva arribada tranquil·litza Marta i estableix un nou ordre en el perillós joc 
de relacions. Elena és una professora de piano a l'escola de música. No ha tingut molta sort en l'amor i 
l'oportunitat de conèixer Pablo li obre una porta per abandonar la sol·litud. Elena tractarà de jugar les 
seves cartes amb l'aprovació de Marta, però el cor de Pablo no respon a les seves expectatives. Entre tots 
els personatges es teixeix una xarxa de relacions i desitjos, de secrets i complicitats.

200Km.

Gènere: Documental
Director: Discusión 14

Sinopsi: Aquest documental és el testimoni de les marxes de protesta que els extreballadors de Sintel van 
emprendre des de diferents punts d'Espanya amb destí cap a Madrid. Les vivències que recull "200 km." es 
van desenvolupar al llarg de deu dies, des del 22 d'abril fins a l'1 de maig del 2003, quan sis columnes 
dels qui van ser empleats de l'empresa de telefonia Sintel van anar per moltes altres carreteres de l'estat, 
per tal de manifestar-se al dia del treballador a Madrid. El seu objectiu era mostrar el desacord amb les 
condicions de privatització de l'empresa i els acomiadaments massius que, dos anys abans, havien sofert 
1.800 treballadors que formaven part de la filial de Telefónica. Però sobretot, es tractava de fer públic 
l'incompliment dels acords signats entre el Govern i l'empresa per recol·locar els afectats per 
l'acomiadament. També recull la primera manifestació a Espanya en la quals els representants sindicals 
són esbroncats pels propis treballadors.
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Una de zombis

Gènere: Comèdia, acció, terror 
Director: Miguel Ángel Lamata
Protagonistes: Miguel Aparicio (Caspas), Miguel Ángel Aijón (Aijón), Mayte Navales 
(Carla), Salomé Jiménez (La chica), Nacho Rubio (Duende), Santiago Segura (Entrecot), 
Raúl Sanz (Johnny Maldad), Luis Orna (Morlaco), Marianico "El Corto" (Padre Aijón), María 
José Moreno (Madre Aijón), Javier Coronas (López Sanz), Javier Tenias (Pólipo), Natalia 
Moreno (Luchi), Alvaro Jiménez (Cuesco), Javi Moreno (Barracuda), Juanpa López 
(Bisonte).

 
Sinopsi: Els bons de la pel·lícula són Aijón i Caspes. Dos nois de vint-i-pocs que volen ser directors de 
cinema malgrat no tenir talent, diners, contactes... ni tan sols una història per narrar. La tensió sexual la 
posarà Carla, una atractiva dona de negocis que vol ajudar-los. I l'amanida de plom la servirà el Duende: 
heroi, venjador, i fumeta. Si Aijón i Caspes volen estrenar la pel·lícula, primer hauran d'acabar amb 'Los 
Anticristos', una màfia satànica de gàngsters psicòpates que no sols han tornat de la tomba per sembrar el 
terror i conquerir el món, sinó que a més expliquen acudits molt dolents.

Ser y tener
(Être et avoir)

Gènere: Documental
Director: Nicolas Philibert

Sinopsi: Inspirat en el fenomen francès de la classe única, 'Ser y Tener' mostra la vida d'una petita classe 
d'un poble al llarg de tot un curs, mostrant-nos una càlida i serena mirada a l'educació primària en el cor 
de la Landa francesa. Una dotzena d'alumnes entre 4 i 10 anys, reunits a la mateixa classe, es formen en 
totes les matèries sota la tutoria d'un sol professor d'extraordinària dedicació. Mestre de l'autoritat 
tranquil·la, el professor Georges López condueix els nois cap a l'adolescència, fent de mitjancer entre les 
disputes i escoltant els problemes. 

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/2004/gener.html (13 de 13)16/06/2005 13:46:30

javascript:MM_openBrWindow('http://www.mangafilms.es/unadezombis/mv/trailer.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.mangafilms.es/unadezombis
javascript:MM_openBrWindow('http://www.mangafilms.es/unadezombis/mv/trailer.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.etreetavoir.com/

	Disco local
	Tinet - Tarragona InterNET


