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Cartellera de gener de 2005

Elektra
(Elektra) 

Gènere: Acció
Director: Rob Bowman
Protagonistes: Jennifer Garner (Elektra Natchios), Terence Stamp (Stick), Goran Visnjic 
(Mark Miller), Jason Isaacs (DeMarco), Kirsten Prout (Abby Miller), Will Yun Lee (Kirigi), 
Natassia Malthe (Typhoid), Chris Ackerman (Tattoo), Bob Sapp (Stone), Edson T. Ribeiro 
(Kinkou).

 
Sinopsi: Envoltada en misteri i tragèdia, entrenada per matar i abandonada a la mort. Però per a Elektra, 
la mort només era el començament. Ara ha tornat amb una venjança. Torturada pel seu passat i sota 
l'encant de la seva misteriosa mort, Elektra troba la seva pròpia resurrecció. Encara que el seu sensei la va 
entrenar en la disciplina del ninjutsu, no pot domar la seva brutal fúria per l'assassinat dels seus pares. La 
necessitat d'Elektra de venjar aquest crim la força a l'exili. Es converteix en una assassina, la millor del 
negoci. Però per a una dona com Elektra matar no és la manera de viure. Per salvar-se, Elektra necessita 
més que una raó per matar, una raó per viure. Ella la troba en el seu últim objectiu, Abby, una rebel nena 
de 13 anys en què Elektra veu molt d'ella mateixa, i en el pare d'Abby, Mark. En la seva desesperada lluita 
per salvar-los, Elektra troba quelcom que no sabia que existia: la redempció. En el seu camí, Elektra es 
troba amb un exèrcit d'agressors amb poders mortals sobrenaturals, amb tatuatges d'aspecte assassí amb 
vida pròpia i amb un dimoni que propaga malalties conegut com a Tifó Mary. Els seus únics aliats són el 
seu company de combat, el seu sai de confiança i, sobretot, un místic poder conegut com Kimagure: 
l'habilitat de predir els esdeveniments abans que succeeixin.

La memoria de los muertos
(The Final Cut)

Gènere: Ciència-ficció, thriller
Director: Omar Naim
Protagonistes: Alan Hackman (Robin Williams), Helena (Genevieve Buechner), Nathalie 
(Leanne Adachi), Delila (Mira Sorvino), Jennifer (Stephanie Romanov), Fletcher (James 
Caviezel), Thelma (Mimi Kuzyk), Hasan (Thom Bishops).

 
Sinopsi: Un futur proper: un editor de vídeo especialitzat en el muntatge de les imatges gravades en els 
xips de memòria de les persones. Quan algú mor s'edita un vídeo de recordatori, com en les bodes. Però 
els problemes comencen quan el tècnic ha de recrear la vida d'un famós polític i no tot el que aquest ha fet 
es correspon amb la seva fama.

Bob esponja, la película
(The SpongeBob SquarePants Movie)

Gènere: Comèdia, animació 
Director: Sherm Cohen, Stephen Hillenburg
Protagonistes: Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patrick), Clancy Brown (Sr. 
Krabs), Rodger Bumpass (Calamard), Doug Lawrence (Plankton), Alec Baldwin (Dennis), 
David Hasselhoff (David Hasselhoff), Scarlett Johansson (Mindy), Jeffrey Tambor (Rei 
Neptú).

 
Sinopsi: La vida al Fons Biquini és plàcida i senzilla, on la llar és una pinya i just molt aprop, al Crustaci 
Cruixent, sempre et serveixen un deliciós cranc fresc i escalfat. Però aviat el món veurà com es poden 
torçar les coses en aquest paradís submarí que és la llar de Bob Esponja. Bob i el seu amic, la poc eixerida 
estrella de mar Patrick, s'embarquen en una odissea que els porta a descobrir nous mons i perillosos 
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monstres; pel camí descobreixen també que ser un nen no està tan malament després de tot.

La masacre de Toolbox
(Toolbox murders)

Gènere: Terror
Director: Tobe Hooper
Protagonistes: Julia Cunningham (Juliet Landau), Nell Barrows (Angela Bettis), Steven 
Barrows (Brent Roam), Coffin Baby (Christopher Doyle), Chas Rooker (Rance Howard).

 
Sinopsi: La jove parella formada per Nell (Angela Bettis) i Steven Burrows (Brent Roam) estan encantats 
amb la seva sort. S'acaben de mudar a un dels llocs més desitjats del moment, el Lusman Building, el 
luxós hotel Art deco, construït als anys 40 i freqüentat pels rics i famosos dels bons temps de Hollywood. 
El vell edifici va passar per una mala època però ara està en la seva esplendor una altra vegada i ho han 
convertit en apartaments. Però el Lusman no s'hauria d'haver tocat ja que la reforma ha fet sorgir un 
assassí, una persona que coneix tots els racons del lloc i tots els seus secrets. Un brutal homicida vestit 
amb un abric llarg i una màscara de gas que creu que l'edifici és seu. Al poc de temps, Nell comença a 
sentir sorolls estranys, a notar coses rares i sent que algú l'està vigilant. A més alguns dels veïns 
comencen a desaparèixer i ella sap que quelcom molt dolent està passant a l'antic hotel. Encara que ningú 
no sembla creure-la, es decideix a esbrinar el que està ocorrent i entra així en un joc molt perillós.

Ray
(Ray)

Gènere: Drama, musical
Director: Taylor Hackford
Protagonistes: Ray Charles (Jamie Foxx), Della Bea Robinson (Kerry Washington), 
Margie Hendricks (Regina King), Jeff Brown (Clifton Powell), Joe Adams (Harry J. Lennix), 
Fathead Newman (Bokeem Woodbine), Mary Ann Fisher (Aunjanue Ellis), Ahmet Ertegun 
(Curtis Armstrong).

 
Sinopsi: Si una vida es redueix a la suma de les parts, llavors la història de Ray Charles (Jamie Foxx) 
podria veure's com un relat de triomfs i fracassos personals que s'amaguen després d'una llarga i 
multipremiada carrera en el negoci de l'espectacle. Però estem parlant d'un home que va sintetitzar les 
seves lluites, el seu dolor i la seva foscor personal amb la mateixa efectivitat amb què va saber fondre en 
el seu art una miríade d'estils musicals: el jazz, el rhythm & blues, el rock & roll, el gospel i el country. La 
seva història té llavors un sentit molt diferent: la cadena d'esdeveniments i èxits es transforma en el 
vibrant i commovedor trajecte d'un geni únic amb una visió pròpia que va ensenyar al món a escoltar 
música d'una nova manera. Ray és la biografia, mai no narrada abans, d'aquesta llegenda de la música 
americana que és Ray Charles.

Old boy
(Old boy) 

Gènere: Thriller
Director: Park Chan-Wook
Protagonistes: Min-sik Choi (Dae-su Oh), Ji-tae Yu (Woo-jin Lee), Hye-jeong Kang (Mi-
do), Dae-han Ji, Dal-su Oh, Byeong-ok Kim (Mr. Han), Su-hyeon Kim, Seung-jin Lee, Su-
kyeong Yun, Myeong-shin Park.

 
Sinopsi: Un dia de l'any 1988, Dae-su Oh (Min-sik Choi), un home que porta una vida d'allò més normal 
amb la seva dona i la seva filla petita, és segrestat davant de casa. Quan es desperta, està tancat, sense 
saber on ni per què. Mentre Dae-su intenta aclarir què li ha passat, es queda horroritzat en sentir a les 
notícies que la seva esposa ha estat brutalment assassinada. La policia explica que Dae-su és el principal 
sospitós ja que s'ha trobat sang seva al lloc del crim. El temps passa, i decideix escriure tot el que ha fet a 
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la vida que hagi pogut causar dolor als altres. Mentre escriu, murmura: "He fet mal a massa persones. 
Segur que l'home que ha matat la meva dona i em té aquí és una d'elles". A poc a poc, Dae-su s'acostuma 
a la penombra de la seva cel·la i fa exercicis físics i mentals. Jura que es venjarà de l'home que ha destruït 
la seva felicitat. Un dia, algú vaporitza l'habitació amb gas i Dae-su es desmaia. Dae-su torna en si. Està 
lliure. Li han deixat un telèfon mòbil i una cartera plena de diners. Rep la trucada d'un estrany, que li diu 
que ara li toca descobrir el perquè del seu empresonament. Un passat oblidat li revelarà el secret.

Entre vivir y soñar

Gènere: Comèdia
Director: Alfonso Albacete, David Menkes
Protagonistes: Carmen Maura (Ana), Álex Brendemühl (Jean-François), Thierry 
Lhermitte (Pierre Langlois), Marta Etura (Ana adolescente), Manuel Manquiña (Félix), 
Mónica Cervera (Rocío), Soledad Silveyra (Verónica), Duna Jové (Marta).

Sinopsi: Ana és una dona de més de quaranta anys que viu junt amb el seu marit Félix i amb la seva filla 
de disset anys Marta. Porta una vida rutinària, fa classes de cuina i rep cursos de francès. No sabia que 
s'hauria d'acomodar en, com definir-ho: les circumstàncies, la realitat de la vida. Pensava que tot seria 
més senzill, que només hauria de triar o rebutjar les coses segons vinguéssin, però no ha estat així. Cada 
dia prepara la mateixa torrada amb oli per a Félix i fa el mateix recorregut per anar al seu treball on 
sempre succeeix el mateix. Així passa dia rera dia sense que res extraordinari succeeixi. Tot això seria 
normal si no fos perquè quan Ana es queda sola, el seu cap comença a somiar, a imaginar una vida 
diferent de la que porta. Perquè Ana té dues vides, la real i la que desitja, la que només existeix en el seu 
pensament, en els seus somnis.

Largo Domingo de Noviazgo
(Un long dimanche de fiançailles) 

Gènere: Drama
Director: Jean-Pierre Jeunet
Protagonistes: Audrey Tautou (Mathilde), Gaspard Ulliel (Manech), Jean-Pierre Becker 
(Tinent Esperanza), Dominique Bettenfeld (Ange Bassignano), Clovis Cornillac (Benoît 
Notre-Dame), Marion Cotillard (Tina Lombardi), Jean-Pierre Darroussin (Benjamin 
Gordes), Julie Depardieu (Véronique Passavant), Jean-Claude Dreyfus (Comandant 
Lavrouye), André Dussollier (Pierre-Marie Rouvières).

 
Sinopsi: Quan la Primera Guerra Mundial s'acosta a la seva fi, per a una jove francesa està a punt de 
començar la més gran de les batalles. Mathilde (Audrey Tautou) ha rebut la notícia que el seu promès 
Manech (Gaspard Ulliel) és un de cinc soldats ferits que han estat sotmesos a consell de guerra i enviats a 
la terra de ningú que hi ha entre els exèrcits francès i alemany i a una mort quasi segura. Mathilde, que no 
està disposada a acceptar que hagi perdut per sempre al seu estimat Manech, s'embarca en un 
extraordinari viatge per descobrir el destí del seu promès. A cada pas, rep una descoratjadora versió de 
com ha d'haver passat Manech aquests últims dies, aquests últims moments. Encara així, mai no es 
desanima. Si Manech fos mort, Mathilde ho sabria. Amb una fe indestructible, reforçada per l'esperança i 
per una actitud tenaçment alegre, Mathilde segueix la seva investigació fins al final, convencent els que 
podrien ajudar-la i ignorant als que no ho faran. A mesura que s'acosta a la veritat sobre els cinc 
desafortunats soldats i el seu brutal càstig, es veu més embolicada en els horrors de la guerra i les 
marques inesborrables que deixa en aquells les vides dels quals ha tocat.
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Cegados por el deseo
(Closer)

Gènere: Drama
Director: Mike Nichols
Protagonistes: Natalie Portman (Alice), Jude Law (Dan), Colin Stinton (Aduanero), Julia 
Roberts (Anna), Clive Owen (Larry), Nick Hobbs (Taxista).

 
Sinopsi: Dan (Jude Law), un aspirant a novel·lista que es guanya la vida escrivint esqueles, coneix per 
accident Alice (Natalie Portman), una enigmàtica novaiorquesa nouvinguda a Londres. Poc després Dan 
coneix Anna (Julia Roberts), una fotògrafa acabada de separar per la qual es sent igualment atret a 
primera vista. El propi Dan propícia que Anna conegui Larry (Clive Owen), un dermatòleg capaç de citar-se 
a cegues per mitjà d'Internet.

Doble visión
(Shuang Tong)

Gènere: Misteri, thriller 
Director: Chen Kuo-Fu
Protagonistes: Tony Leung Ka Fai (Detectiu de Taiwan Huang Huo-Tu), David Morse 
(Agent de l'FBI Kevin Richter), Rene Liu (Ching-Fang), Leon Dai (Detectiu de Taiwan Li 
Feng-po), Yang Kuei-Mei (La Coronel·la).

 
Sinopsi: Taipei, la bulliciosa capital de Taiwan, és una ciutat en què la parafernàlia d'alta tecnologia de la 
vida moderna es completa amb creences que es remunten quatre mil anys a l'història xinesa. És un lloc on 
es considera els fantasmes tan reals com els gratacels i en la qual un oficial de policia amb problemes 
s'enfronta a un dimoni tan fosc que amenaça no només la seva vida sinó també la seva pròpia ànima. El 
gran detectiu Huang Huo-tu (Tony Leung Ka-Fai) s'està enfonsant. Com a pagament a la seva aportació 
per desfer una trama de corrupció al cos, és traslladat a fer el pitjor treball de l'Oficina d'Afers Exteriors. 
Els seus companys li han donat l'esquena, i la seva dona, Ching-fang (Rene Liu) està en tràmits de divorci. 
Però, llavors, tres horribles assassinats sacsegen el departament. Les víctimes no estan relacionades, però 
el Coronel (Yang Kwei-Mei) troba un misteriós fang negre als seus cervell, junt amb l'evidència que tots 
han mort en un estat al·lucinogen. Clarament hi ha un assassí en sèrie en llibertat, però és el primer en 
l'història de Taiwan, i la policia no està preparada per dur el cas. Amb la gent a la vora del pànic, l'alt 
comandament demana ajut a desgrat al seu més estret aliat, els Estats Units. L'FBI envia el seu millor 
expert, Kevin Richter (David Morse). Ara que està implicat un estranger, Huang ha de fer quelcom de 
veritat, encara que es troba amb un problema. El seu antic company, Li Feng-bo (Leon Dai), li adverteix 
que si ajuda els americans a solucionar el cas, tornarà a avergonyir una altra vegada el departament, i Li 
no podrà ajudar-lo. Però els instints de Huang com a detectiu són més fort que la seva habilitat com a 
policia, així que ell i Richter es posen a treballar, i fan ràpids progressos. Després, la sorpresa. Troben un 
patró en els assassinats en un fosc i antic diagrama taoïsta. És una fórmula per aconseguir la immortalitat, 
que implica enviar cinc malfactors a través de cinc terribles nivells d'infern. Això prediu que fins i tot 
queden més víctimes per arribar. Per a Huang, immediatament sembla possible que una força sobrenatural 
està en joc, una idea que el pragmàtic Richter es nega a compartir. Estan cercant un astut assassí o a un 
esperit furiós?. Un rastre de proves cada vegada més sagnant els condueix en totes dues direccions.

El grito
(The grudge)

Gènere: Drama, terror, thriller
Director: Takashi Shimizu
Protagonistes: Sarah Michelle Gellar (Karen), Jason Behr (Doug), Clea DuVall (Jennifer 
Williams), William Mapother (Mathew Williams), Kadee Strickland (Susan Williams), 
Takako Fuji (Kayako), Bill Pullman (Peter Kirk), Grace Zabriskie (Emma Williams), Rosa 
Blasi (Maria Kirk), Ted Raimi (Alex), Ryo Ishibashi (Detectiu Nakagawa), Yuya Ozeki 
(Toshio Saeki).
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Sinopsi: L'aparent normalitat de la façana d'una modesta casa de Tòquio amaga l'horror que es troba al 
seu interior. La casa està posseïda per una violenta plaga que destrueix les vides de tothom que hi entra. 
Aquesta maledicció fa que les seves víctimes morin posseïdes per una fúria poderosa. Cada mort causada 
per la maledicció provoca el naixement d'una nova víctima, la qual cosa fa que es propagui com un virus, 
creant una inacabable i creixent cadena de terror. Karen (Sarah Michelle Gellar) és una estudiant 
d'intercanvi nord-americana que estudia treball social al Japó i que, innocentment, accepta reemplaçar una 
infermera que no s'ha presentat al treball. Quan entra a la casa que li han assignat descobreix una vella 
nord-americana, Emma (Grace Zabriskie), que es troba en estat catatònic, mentre que la resta de la casa 
sembla estar deserta i abandonada. Mentre es fa càrrec de la vella malalta, Karen escolta esgarrapades a 
la part superior de l'habitatge. En investigar l'origen d'aquests estranys sorolls es veu enfrontada a un 
poder sobrenatural més aterridor del que mai no s'hagués pogut imaginar. A l'interior d'aquesta casa s'ha 
iniciat un cicle de mort originat per un mal aterridor que va nèixer anys enrera. Karen es veu atrapada dins 
aquest cercle mortal i acaba coneixent el secret de la maledicció venjativa que ha arrelat a la casa. Ara, 
l'ha d'aturar abans que sigui massa tard.

El último golpe
(The last shot)

Gènere: Comèdia
Director: Jeff Nathanson
Protagonistes: Matthew Broderick (Steven Shats), Alec Baldwin (Joe Divine), Toni 
Collette (Emily French), Calista Flockhart (Val), Tim Blake Nelson (Marshal Paris), Buck 
Henry (Lonnie Bosco), Ray Liotta (Jack Devine), James Rebhorn (Abe White), Tony 
Shalhoub (Tommy Sanz).

 
Sinopsi: La història se centra en un esforçat director de cinema el somni del qual és dirigir el seu propi 
guió sense utilitzar els habituals sistemes de Hollywood es converteix en realitat sempre que filmi la seva 
pel·lícula a Providence (Rhode Island) fins que descobreix que el seu sorprenent productor (Alec Baldwin) 
és un agent de l'FBI que està utilitzant la producció com a part d'una operació per descobrir unes tèrboles 
relacions entre els sindicats i la Màfia.

La vida es un milagro
(Zivot je cudo)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Emir Kusturica
Protagonistes: Slavko Stimac (Luka), Natasa Solak (Sabaha), Vesna Trivalic (Jadranka), 
Vuk Kostic (Milos), Aleksandar Bercek (Postar Velja), Stribor Kusturica (Kapetan Aleksic), 
Nikola Kojo (Filipovic), Mirjana Karanovic (Nada).

 
Sinopsi: Bòsnia, 1992. Luka (Slavko Stimac), un enginyer serbi de Belgrad, s'ha instal·lat en un poble al 
mig del no res amb la seva dona cantant d'òpera, Jadranka (Vesna Trivalic), i el fill de tots dos, Milos (Vuk 
Kostic). Luka està preparant la construcció del ferrocarril que transformarà la regió en un paradís turístic. 
Completament absort en el seu treball i cegat pel seu optimisme natural, està sord al cada vegada més 
persistent rumor de la guerra. Quan el conflicte esclata, la vida de Luka es veu alterada: la seva dona, 
Jadranka, desapareix del braç d'un músic mentre que el seu fill, Milos, és cridat al front. Sempre optimista, 
Luka espera la tornada de la seva família, però Jadranka no torna. Milos és fet presoner i l'exèrcit serbi 
anomena Luka guardià de Sabaha (Natasa Solak), una jove musulmana que ha estat agafada com a 
ostatge. Al poc de temps, Luka s'ha enamorat de Sabaha, però la jove està destinada a ser intercanviada 
per un presoner serbi: el seu fill Milos.

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/gener.html (5 de 13)14/06/2005 16:10:29

http://www.sonypictures.com/movies/thegrudge/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/the_grudge/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/the_last_shot.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://lastshot.movies.go.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/the_last_shot.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.lifeisamiracle-themovie.com/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.lifeisamiracle-themovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.lifeisamiracle-themovie.com/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Madame Brouette
(L' Extraordinaire destin de Madame Brouette)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Moussa Sene Absa
Protagonistes: Rokhaya Niang (Mati), Aboubacar Sadikh Ba (Naago), Kadiatou Sy 
(Ndaxte), Ndeye Seneba Seck (Ndeye), Ousseynou Diop, Akéla Sagna, Moustapha Niang, 
Juliette Ba (Juliette Aita Ba), Mody Fall, Ibrahima Mbaye (Ibrahima Mbaye Sope).

Sinopsi: Al districte de Niayes Thiokeert, se senten trets. Davant els alarmats veïns, Naago (Aboubacar 
Sadikh Ba) ferit se'n va a la casa de Mati (Rokhaya Niang). La dona a qui tots anomenen Danielle, admet 
que ha matat el seu marit. Però què ha provocat tal situació?. En el veïnat totes les dones defensen la 
seva jove veïna. Quant als homes, no estan segurs que aquest acte pugui ser perdonat. Què succeiria si 
les seves dones tinguéssin la mateixa idea?. El que es descobreix en les hores següents de la investigació 
policial és un retrat de la dura vida de Danielle. Una jove divorciada, mare soltera, Mati (Danielle) s'ha 
buscat la vida arrossegant un carretó amb diferents productes pels carrers del mercat de Sandaga. Junt 
amb la seva amiga Ndaxté (Kadiatou Sy), a qui va rescatar d'un marit violent i maltractador, ha alimentat 
el somni d'aconseguir una vida millor per a la seva filla Ndeye (Ndeye Seneba Seck). Obrir un bar al 
districte li permetria tenir una vida respectable, sense dependre de ningú. De la mateixa manera que un 
ocell no ha de ser engabiat, Mati necessita ser lliure i independent. Ella i la seva amiga ja no necessiten els 
homes i estan disposades a tot per aconseguir el seu somni. Però el destí té altres plans i situa Naago, un 
atractiu i encantador policia, en el camí de Mati. Malgrat tot el que s'ha dit abans, Mati sucumbeix als 
encants de Naago i una vegada més creu que ha trobat l'home de la seva vida. Està plena d'esperança, 
però l'esperança s'esvaeix aviat. Naago és un policia corrupte, en contacte amb les màfies locals dels quals 
accepta diners. Mati, embarassada, està determinada a no suportar la pressió de conviure amb Naago. 
Convenç la seva amiga per fer un treball de contraban (només una vegada) per aconseguir el bar. Però 
una vegada més Naago s'encreua en el seu camí. Durant la celebració del "Tajaboom", quan tothom es 
disfressa, les dones d'home i els homes de dona, Naago, borratxo, es nega a atendre els precs de Ndeye 
que li demana que vagi a ajudar sa mare al part. Tampoc no aixeca un dit quan uns gamberros agredeixen 
la noia. Quan l'endemà torna, Mati l'està esperant.

¡Salvados!
(Saved!)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Brian Dannelly
Protagonistes: Jena Malone (Mary), Mandy Moore (Hilary Faye), Macaulay Culkin 
(Roland), Heather Matarazzo (Tia), Patrick Fugit (Patrick), Martin Donovan (Pastor Skip), 
Mary-Louise Parker (Lillian), Eva Amurri (Cassandra), Chad Faust (Dean).

 
Sinopsi: A Mary (Jena Malone) un bon dia el seu nuvi li confessa que és gai. En recuperar-se del desmai 
que li produeix la notícia, Mary té una missió, ha "vist" Jesús en persona i li ha donat instruccions precises: 
"Has de fer el que sigui per ajudar a adreçar aquest noi". Mary no ho dubta, practicarà el sexe amb el seu 
nuvi fins que torni a ser "normal". L'experiència com és lògic no convenç el noi, però deixa Mary 
embarassada en l'intent. Per millorar la situació, el seu nuvi és "segrestat" pels seus pares en un centre 
d'ajut a menors, la qual cosa fa a Mary qüestionar-se tot en el que creia. Comença així l'últim curs a 
l'institut cristià d'elit "American Eagle". Per ajudar a Mary, acudeixen la seva amiga de l'ànima Hillary Faye 
(Mandy Moore) i les seves devotes deixebles, una barreja a mitjan camí de Ku Kux klan i cèl·lula ultra 
catòlica que finalment li declaren la guerra a Mary per apartar-se del "bon camí". Mary es troba finalment 
envoltada de les persones que menys esperava: els "marginats" del col·legi, Roland (Macaulay Culkin), 
germà de Hillary, (es detesten mútuament), Patrick (Patrick Fugit), fill del reverend que també és director 
de l'institut, i Cassandra (Eva Amurri), una jueva poli-toxicòmana que no calla ni sota l'aigua. Aquest és el 
grup que "salvarà" Mary. 
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Jóvenes

Gènere: Drama
Director: Ramón Termens, Carles Torras
Protagonistes: Roger Coma (Jordi Vilanova), Aina Clotet (Cristina Puigmartí), Pau Roca 
(Pau Vilanova), Natasha Yarovenko (Marta), Judit Uriach (Silvia), Carmela Poch (Ana), 
Aleix Reinge (David), Lluis Perez (Roger), Gorka Lasaosa (Martell), Cesar Rojas (Víbora), 
Ariadna Cabrol (Roser), Mohamed Bouachmir (Mohamed), Jordi Dauder (Sr. Puigmartí), 
Vicky Peña (Concepció), Pep Molina (Agustí).

 
Sinopsi: Jordi (Roger Coma) és un jove broker que cerca desesperadament triomfar a la Borsa, costi el 
que costi. Cristina (Aina Clotet) al contrari, només vol passar-ho bé i divertir-se. Una nit, durant la 
celebració del seu aniversari, combina sense control drogues, alcohol i sexe. Pau (Pau Roca) no té cap pla 
ni cap motivació, i per això, es llança a una fallida recerca d'emocions fortes adoptant actituds xenòfobes i 
violentes. Són tres joves en una fugida enlloc, les vides de la qual s'entrecreuen mentre persegueixen una 
felicitat que és il·lusòria.

El Aviador
(The Aviator)

Gènere: Drama bèl·lic
Director: Martin Scorsese
Protagonistes: Leonardo DiCaprio (Howard Hughes), Cate Blanchett (Katharine 
Hepburn), Kate Beckinsale (Ava Gardner), Gwen Stefani (Jean Harlow), Alan Alda 
(Senador Ralph Owen Brewster), Willem Dafoe (Roland Sweet), Ian Holm (Professor Fitz), 
Alec Baldwin (Juan Trippe), John C. Reilly (Noah Dietrich), Jude Law (Errol Flynn), Josie 
Maran (Thelma), Danny Huston (Jack Frye).

 
Sinopsi: En 1924, als 19 anys, Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) va succeir al seu difunt pare en el 
negoci familiar de perforadores industrials. Poc després va entrar en el món del cinema on va produir Hell's 
Angels i Scarface, i va tenir relacions amb Ava Gardner, Katharine Hepburn i Jean Harlow. Més tard es va 
interessar per la indústria cervesera, i sobretot, per l'aviació, que li va portar als 33 anys a donar la volta 
al món en un aparell de la seva invenció.

Las novias de mi novio
(Little Black Book)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Nick Hurran
Protagonistes: Brittany Murphy (Stacy), Kathy Bates (Kippie Kann), Holly Hunter (Barb), 
Ron Livingston (Derek), Josie Maran (Lulu Fritz), Julianne Nicholson (Joyce).

 
Sinopsi: Stacy Holt (Brittany Murphy), és una productora associada de la presentadora d'un programa 
diari d'entrevistes, Kippie Kann (Kathy Bats), que es troba frustrada perquè el seu nuvi Derek (Ron 
Livingston) es nega a parlar de les seves relacions passades. Animada pel seu col·lega Barb (Holly Hunter), 
es decideix a saber de les seves exnúvies. Utilitzant el programa com a reclam i a Barb com guia, Stacy les 
entrevista i es fa amiga d'elles, per acabar descobrint que el passat, en pocs exemples, està prou present.
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14 Días de Vida
(14 Tage lebenslänglich)

Gènere: Thriller
Director: Roland Suso Richter
Protagonistes: Kai Wiesinger (Konrad von Seidlitz), Michael Mendl (Czernetzky), 
Katharina Meinecke (Annika).

Sinopsi: Konrad von Seidlitz (Kai Wiesinger), important advocat, té un despatx amb el seu soci Axel 
Haring. Com a reclam publicitari accedeix a complir una sentència de 14 dies per multes impagades 
d'aparcament. El nou i arrogant pres, que presumeix dels seus contactes socials, aviat fa enemics entre els 
seus companys de presó. De seguida és víctima d'una conspiració que li portarà a romandre entre reixes 
durant dos anys més per tràfic de drogues. La seva núvia el deixa i el seu soci l'abandona, el jove coneix 
ara la dura rutina carcerària. Està al punt de mira del cap dels presos, Czerbetzjym i de l'assassí Ramón. 
L'orgullós Seidlitz resisteix en una solitària lluita i es va guanyant el respecte dels seus companys, els 
quals li revelen que ha estat traït pel seu soci.

Conversaciones con Mamá

Gènere: Drama, comèdia
Director: Santiago Carlos Oves
Protagonistes: China Zorrilla (Mamà), Eduardo Blanco (Jaime), Ulises Dumont 
(Gregorio), Silvina Bosco (Dorita).

 
Sinopsi: Mamà (China Zorrilla) té vuitanta-dos anys i el seu fill Jaime, cinquanta. Tots dos viuen en mons 
molt diferents. Jaime té dona, dos fills, una bonica casa, dos cotxes i una sogra per atendre. Mamà viu 
sola i suporta la seva vellesa amb la mateixa dignitat amb què ha dut tota la seva vida. Però un dia 
succeeix l'inesperat; l'empresa per a la qual treballa Jaime el deixa al carrer per raons d'ajust. La 
lamentable situació el porta a decisions dràstiques perquè els números enfrontats al seu tren de vida no li 
quadren. Jaime i la seva dona, Dorita, són els propietaris de l'apartament on viu Mamà. Jaime se n'adona 
que no li queda alternativa: té una hipoteca sobre la casa, el pagament retardat al col·legi privat dels fills, 
les targetes de crèdit sense cobrir, etc. Quan Jaime va a l'apartament per a dir-li a la mare que no té més 
remei que vendre'l, succeeix quelcom que enfonsa totes les seves expectatives i que li produirà un canvi 
radical en la seva vida: Mamà té un nuvi, amb qui acaba de formalitzar i amb qui pensa quedar-se a viure 
en el seu apartament costi el que costi i caigui qui caigui.

El cónsul Perlasca
(Perlasca, un eroe italiano)

Gènere: Drama bèl·lic 
Director: Alberto Negrin
Protagonistes: Luca Zingaretti (Giorgio Perlasca), Amanda Sandrelli (Magda), Franco 
Castellano (Adam), Jérôme Anger (Avv. FarKas), György Cserhalmi (Bleiber), Marco 
Bonini (Sandor).

Sinopsi: Budapest, en plena ocupació nazi, durant la Segona Guerra Mundial. Els jueus són cercats, 
detinguts i enviats a camps de concentració o d'extermini. Aquesta és la situació amb què es troba Giorgio 
Perlasca, un ciutadà italià, empleat en negocis d'importació i exportació de carn, antic excombatent a la 
Guerra Civil Espanyola, a les ordres del General Franco, del que rep en llicenciar-se un salconduit de 
gratitud, que li ha de servir de presentació en qualsevol Legació espanyola del món. En comprovar la 
manera en què són tractats els jueus, Perlasca, que ja va deixar la contesa espanyola per no estar d'acord 
amb els sistemes emprats pels anomenats "nacionals", decideix ajudar-los. Es presenta davant el Sr. Sanz 
Briz, Ambaixador espanyol a Hongria i comença a col·laborar amb ell. Als pocs dies, l'Ambaixador, rep 
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l'ordre de Madrid de tancar l'Ambaixada i traslladar-se a Suïssa. Això pot representar que les cases 
d'acollida que té l'Ambaixada, com a territori espanyol, deixin de gaudir d'immunitat i, conseqüentment, 
que els jueus allà acollits per iniciativa de Perlasca es quedin sense protecció. Per evitar que això pugui 
succeir, Perlasca, valent-se del document que li va estendre Franco, es fa passar per Cònsol espanyol, 
aconseguint que l'Ambaixada segueixi oberta i, el més important, que també les seves cases quedin 
protegides. Els alemanys van perdent la guerra i això els converteix encara més perillosos. La persecució 
contra els jueus es fa cada vegada més aclaparadora. Perlasca es juga la vida nombroses vegades per 
mantenir la situació, que ja es fa insostenible. La humanitat d'aquella pobra gent, sense una altra 
protecció que la que els brinda Perlasca fan que aquest es reafermi cada vegada més en la seva decisió de 
no abandonar-los i lluitar per ells quant li sigui possible, jugant-se la vida i renunciant a tornar a la casa, 
junt amb la seva família. Així és com va aconseguir salvar de la mort a milers de jueus i evitar la 
destrucció total del Gueto, a la retirada de l'Exèrcit alemany, en el qual s'amuntegaven milers de jueus de 
totes les nacionalitats. L'arribada de l'Exèrcit Roig va acabar amb aquella situació, de la qual Perlasca 
només es va portar la gratitud de què van sobreviure i el dolor per la sort d'aquells a què va conèixer i no 
va poder ajudar.

Nuestra Música
(Nôtre Musique)

Gènere: Drama
Director: Jean-Luc Godard
Protagonistes: Sarah Adler (Judith Lerner), Nade Dieu (Olga Brodsky), Rony Kramer 
(Ramos Garcia), Jean-Christophe Bouvet (C. Maillard), Jean-Luc Godard (Jean-Luc 
Godard).

 
Sinopsi: Tres parts, respectivament titulades: Regne 1 (Infern), Regne 2 (Purgatori), Regne 3 (Paradís). 
L'infern, d'una durada aproximada de set o vuit minuts, es compon de distintes imatges de guerra, sense 
ordre cronològic o històric. Avions, tancs, vaixells de guerra, explosions, afusellaments, execucions, 
poblacions a la fuga, camps devastats, ciutats destruïdes, etc. Tot tant en blanc i negre com en color. Les 
imatges queden mudes, acompanyades per quatre frases i quatre músiques (piano). El purgatori, 
d'aproximadament una hora de durada, es desenvolupa en els nostres dies a la ciutat de Sarajevo -màrtir 
entre altres - amb ocasió de la Trobada Europea del Llibre. Es tracta de conferències o de simples 
converses sobre la necessitat la poesia, de la imatge d'un mateix i l'altre, de Palestina i Israel, etc., 
produïdes tant per persones reals com per personatges imaginaris. Una visita al pont de Mostar en 
reconstrucció simbolitza l'intercanvi entre culpabilitat i perdó. El paradís, de més o menys una durada de 
deu minuts, mostra una jove - ja vista en l'última seqüència - que, havent-se sacrificat, aconsegueix la 
pau a la vora del mar, custodiada per uns quants marines nord-americans.

Solo un beso
(Ae Fond Kiss)

Gènere: Drama
Director: Ken Loach
Protagonistes: Atta Yakub (Qasim), Eva Birthistle (Roisin), Riaz Ahmed (Tariq), 
Shamshad Akhatar (Sadia), Shabana Bhakish (Tahara).

 
Sinopsi: Qasim és un jove escocès d'origen musulmà. És un bon disc joquei i apassionat de la música. 
Somia d'obrir un club propi amb el seu millor amic, Hamid, un somni que es pren molt seriosament. Ha 
estudiat comptabilitat, però no vol exercir. Els seus pares, Tariq i Sadia, van emigrar al Regne Unit als 
anys seixanta, procedents del Pakistan. A Glasgow, on la família s'ha instal·lat, tenen una botiga de 
queviures i premsa. Tariq i Sadia, musulmans devots, han decidit que Qasim es casi amb la seva cosina 
Jasmine, la neboda preferida de Sadia. La boda ha de celebrar-se als pocs mesos, i Tariq està fent una 
obra d'ampliació de la casa perquè la parella hi visqui. Qasim té dues germanes: Rucksana, la gran, coneix 
un jove del gust dels seus pares, amb el qual arribarà a comprometre's. La petita, Tahara, de divuit anys, 
és la més directa de la família; típica escocesa rebel, està acabant els seus estudis secundaris en un 
institut catòlic proper. Una de les seves professores és Roisin, una jove que fa classes de música. Quan 
Qasim i Roisin es coneixen, senten una forta atracció i comencen una relació en secret. Per a ells, que ell 
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sigui musulmà i ella catòlica no suposa cap problema, però aviat es veu clarament que les diferències 
religioses i culturals sí ho són per a altres persones, especialment per a la família de Qasim.

Temporada de Patos

Gènere: Comèdia
Director: Fernando Eimbcke
Protagonistes: Danny Perea (Rita), Enrique Arreola (Ulises), Diego Cataño (Moko), 
Daniel Miranda (Flama).

 
Sinopsi: Flama (Daniel Miranda) i Moko (Diego Cataño Elizondo) tenen catorze anys, són amics des de 
petits i compten amb tot allò que és necessari per sobreviure al ensopiment característic d'un diumenge 
qualsevol: un pis sense pares, videojocs, revistes pornogràfiques, coca-coles i pizzes a domicili.
La companyia elèctrica, Rita (Danny Perea) la veïna, Ulisses (Enrique Arreola), repartidor de pizzes, onze 
segons, un partit Real Madrid-Manchester, unes galetes de xocolate i un espantós quadre amb ànecs 
pintats trenquen l'harmonia del que semblava que seria una jornada agradable, alhora que treuen a la llum 
temes com el divorci dels pares, la solitud, la confusió entre amor i amistat a l'adolescència o les 
frustracions de la vida adulta.

Alejandro Magno
(Alexander)

Gènere: Drama, acció, aventures 
Director: Oliver Stone
Protagonistes: Colin Farrell (Alexandre El Gran), Angelina Jolie (Olympia), Val Kilmer 
(Rei Filip II), Anthony Hopkins (Faraó Tolomeu), Jared Leto (Hefestió), Rosario Dawson 
(Princesa Roxana), Gary Stretch (Cleitus), Jonathan Rhys-Meyers (Cassander), 
Christopher Plummer (Aristòtil).

 
Sinopsi: Va ser moltes coses per a moltes persones: un rei guerrer ben plantat ple de l'ambició, el coratge 
i l'arrogància de la joventut, encapçalant el seu petit exèrcit contra les gegantines forces perses. Un fill que 
buscava desesperadament l'aprovació del seu sever pare, endurit per les batalles, i que es debatia entre la 
seva lleialtat envers ell i el seu amor per la mare... un conqueridor despietat que mai no va perdre una 
batalla i va empènyer els seus soldats als límits del món conegut... un visionari els somnis del qual, gestes 
i destí van deixar empremta al llarg de la història, ajudant a donar forma al nostre món actual. Va ser tot 
això i més. Va ser Alexandre El Gran. Alexandre El Gran (Collin Farrell), un home que a l'edat de 25 anys 
havia conquerit el 90% del món conegut. Alexandre va portar el seu exèrcit de soldats grecs, macedonis i 
posteriorment orientals al llarg de 35.000 quilòmetres d'assetjaments i conquestes en només vuit anys i 
quan va morir als 32 anys havia forjat un imperi mai no vist a la història. Ambientada en el món pre cristià 
de costums socials i morals molt diferents de les d'avui, la pel·lícula explora una època d'una bellesa 
inigualable d'una brutalitat increïble, amb grans ideals i terribles traïcions. Examina de forma honesta i 
atrevida la vida d'Alexandre i la seva relació amb la mare Olímpia (Angelina Jolie), son pare Filip (Val 
Kilmer), el seu gran amic i comandant Hefestió (Jared Leto), la seva ambiciosa i bella dona Roxana 
(Rosario Dawson) i el seu confident i lleial general Ptolomeu (Anthony Hopkins). L'extraordinari viatge 
comença quan Alexandre llança la invasió des de Macedònia, portant el seu exèrcit a treure el control de 
l'Àsia Occidental de les mans dels perses i després a una victòria impossible sobre les poderoses forces 
perses. Alexandre ampliarà el seu imperi a les desconegudes terres de l'actual Àsia Central fins a l'Hindú 
Kush - arribant més lluny que qualsevol altre occidental - i després continuarà les seves conquestes en el 
món exòtic de l'Índia. Encara que sembli increïble, Alexandre mai no va ser derrotat i és potser un cas únic 
en la història militar mundial. Va obligar els seus soldats a creuar deserts, serralades i selves, endinsant-se 
en misteriosos països on va conquerir tothom que gosava enfrontar-se a ell i va superar fins i tot un intent 
de motí entre els seus propis homes. El film segueix el progrés d'Alexandre fins a convertir-se en llegenda 
viva, des d'una joventut alimentada per somnis de glòria, mites i aventures, passant pels forts llaços amb 
els seus companys més propers, fins a la seva misteriosa i solitària mort com a sobirà d'un immens imperi. 
Alexandre El Gran, la sorprenent història d'una vida que va unificar el món conegut i va demostrar que la 
fortuna afavoreix els atrevits.
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Obsesión
(Wicker Park)

Gènere: Thriller, drama romàntic 
Director: Paul McGuigan
Protagonistes: Josh Hartnett (Matthew), Matthew Lillard (Luke), Rose Byrne (Alex), 
Diane Kruger (Lisa), Jessica Paré (Rebecca), Vlasta Vrana (Joier), Amy Sobol (Ellie), Ted 
Whittall (Walter).

  
Sinopsi: Des del moment que Matthew (Josh Hartnett) veu Lisa (Diane Kruger) per primera vegada, es 
converteix en la seva obsessió. Ella passa davant l'aparador de la botiga on ell treballa al barri de Wicker 
Park de Chicago, i queda enamorat; la segueix, es coneixen, i de seguida s'enamoren. Tot en la seva 
relació sembla perfecte fins que un dia ella desapareix sense deixar rastre. Dos anys després, Matt ha refet 
la seva vida, però encara plana sobre ell el record d'ella i li turmenten sense parar les preguntes sense 
resoldre. Llavors, un bon dia, per un instant veu algú en un bar que podria ser ella. Ho és? A partir 
d'aquest moment comença una enrevessada i obsessiva recerca de la dona que li va robar el cor uns anys 
abans i potser d'algú que ara està jugant amb la seva ment. Movent-nos en el temps endavant i enrera 
d'una manera abrupta, i revelant la història des de diverses perspectives, veurem com la recerca de 
Matthew de la veritat el conduirà cada vegada més al fons d'un misteri, del qual cada revelació serà més 
terrible que l'anterior. La passió pot transformar-se en obsessió, i Matthew descobrirà que de vegades és 
possible estimar massa a algú.

La importancia de llamarse Ernesto
(The importance of being Earnest)

Gènere: Drama, comèdia romàntica 
Director: Oliver Parker
Protagonistes: Rupert Everett (Algy/Erneast), Colin Firth (Jack/Erneast), Reese 
Witherspoon (Cecily), Judi Dench (Lady Bracknell), Frances O'Connor (Gwendolyn), Tom 
Wilkinson (Dr. Chasuble), Anna Massey (Miss Prism).

 
Sinopsi: Jack Worthing (Colin Firth) té un secret. D'una banda, gaudeix d'una vida tranquil·la i respectable 
al camp, on exerceix com a protector de la bellíssima (i fabulosament rica) Cecily Cardew (Reese 
Witherspoon). Però, per una altra, quan necessita més estímul, Jack s'escapa a Londres, on assumeix la 
cuina del extravagant Ernest Worthing, el seu imaginari germà. Ernest és un home perdulari amb gran 
preferència per la vida extravagant, extrem que comparteix amb el seu íntim amic Algy Moncrieff (Rupert 
Everett). No obstant això, l'objectiu de l'última excursió de Jack és proposar en matrimoni la cosina d'Algy, 
Gwendolyn (Frances O'Connor). Gwendolyn està convençuda que el seu destí és casar-se amb un home 
que s'anomena Ernest; ignorant de l'autèntica identitat de Jack, accepta de bon grat l'oferta. No obstant 
això, la mare de Gwendolyn, la temuda Lady Bracknell (Judi Dench), té altres plans per a la seva filla. 
Quan pregunta Jack per les seves referències socials, descobreix la veritat: Que va ser trobat, quan era un 
bebè, en un bossa de mà abandonat a l'Estació Victòria, per la qual cosa li nega el seu consentiment. Jack 
es veu ara obligat a desfer-se d'Ernest i a trobar alguna evidència del seu llinatge, si és que pretén alguna 
vegada casar-se amb Gwendolyn. Mentrestant, Algy, s'aprofita de la preocupant situació del seu amic i 
decideix visitar la seva estimada Cecily. Quan es presenta a si mateix com Ernest, descobreix encantat que 
Cecily porta temps compartint les seves pròpies fantasies sobre casar-se amb el germà errant. Es produeix 
l'enamorament i a l'instant decideixen casar-se. Però quan Jack torna al camp amb la notícia que el seu 
germà ha mort, les coses comencen a complicar-se seriosament. Per acabar-ho d'arrodonir, un parell de 
creditors que es presenten per emportar-se Algy a presó, una Gwendolyn absent, i una Lady Bracknell 
furiosa, i es fa evident que els dos amics hauran de donar moltes explicacions. No obstant això, hi ha una 
sorpresa molt aprop, una que ho condicionarà tot, i que revelarà, d'una vegada per sempre, la importància 
de d'anomenar-se Ernesto.

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/gener.html (11 de 13)14/06/2005 16:10:29

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/mgm/wicker_park/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://movies.filmax.com/obsesion
http://www.mgm.com/wickerpark/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/mgm/wicker_park/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/miramax/importanceofbeingearnest.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.miramax.com/theimportanceofbeingearnest/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/miramax/importanceofbeingearnest.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Llamada Perdida
(One Missed Call / Chakushin ari)

Gènere: Terror
Director: Takashi Miike
Protagonistes: Kou Shibasaki (Yumi Nakamura), Shinichi Tsutsumi (Hiroshi Yamashita), 
Kazue Fukiishi (Natsumi Konishi), Renji Ishibashi (Motomiya), Goro Kishitani (Oka), Anna 
Nagata (Yoko Okazaki), Atsushi Ida (Kenji Kawai), Yutaka Matsushige (Ichiro Fujieda), 
Mariko Tsutsui (Marie Mizunuma).

  
Sinopsi: Una estudiant d'institut, Yumi Nakamura (Kou Shibasaki) està prenent quelcom amb un grup 
d'amics. Mentre que la seva companya, Yoko (Anna Nagata), rep una trucada al seu mòbil amb un estrany 
to que no havia sentit mai. A la pantalla apareix "Trucada perduda". Quan llegeix el missatge, no només 
sembla venir del seu propi mòbil, sinó que també conté un terrible crit que sona exactament igual que la 
veu de Yoko. A més, amb gran desconcert curiosament la trucada té data de tres dies després. Just tres 
dies després, a l'hora exacta, i proferint el mateix crit, Yoko es llença cap a una mort segura des del pont 
d'una via de ferrocarril. Alguns dies després, una altra persona de la festa, Kenji, rep una trucada des del 
seu propi número que ve del futur. El missatge conté també un crit que glaça la sang. Kenji mor també a 
l'hora assenyalada després d'emetre el mateix crit. Una víctima més. Aquesta vegada és la millor amiga de 
Yumi, Natsumi Konishi (Kazue Fukiishi). Ella rep una trucada amb el mateix to aterridor. El missatge conté 
aquesta vegada, a més, un vídeo esgarrifós. En saber que està condemnada, Natsumi s'enfonsa. Ignorant 
les súpliques de Yumi, accepta a sortir en un programa de televisió en directe a l'hora que assenyala la 
trucada en un intent desesperat d'exorcitzar les seves conseqüències. Yumi, desesperada per arribar al 
fons de la qüestió, s'alia amb el solitari director d'una funerària, Hiroshi Yamashita (Shinichi Tsutsumi), el 
qual ha perdut la seva germana en circumstàncies semblants. Ambdós comencen a seguir la pista del 
reguitzell de morts. Mentrestant, el moment de la veritat de Natsumi s'apropa. En directe, per la televisió 
nacional, exactament en el moment previst, Natsumi mor d'una forma horrible. Alhora que Yumi i 
Yamashita observen el seu cos destrossat, el telèfon de Yumi comença a sonar.

Confidencias muy íntimas
(Confidences trop intimes)

Gènere: Drama
Director: Patrice Leconte
Protagonistes: Sandrine Bonnaire (Anna), Fabrice Luchini (William), Michel Duchaussoy 
(Doctor Monnier), Anne Brochet (Jeanne), Gilbert Melki (Marc), Laurent Gamelon (Luc).

 
Sinopsi: Per trucar a la porta equivocada Anna (Sandrine Bonnaire) acaba d'explicar-li els seus problemes 
matrimonials a un conseller financer anomenat William Faber (Fabrice Luchini). Commogut per la seva 
angoixa, que al mateix temps li resulta excitant, Faber no té valor per dir-li que en realitat no és psicòleg. 
D'una cita a una altra, es va creant un estrany ritual entre tots dos. William se sent commogut per la jove 
dona al mateix temps que fascinat per escoltar els secrets que cap home no aconsegueix escoltar. Però, 
qui és Anna?. I realment l'està enganyant amb aquest joc?. Anant molt més enllà en aquesta estranya 
relació, Anna i William comencen a qüestionar-se les seves vides i a pensar en els seus éssers estimats. 
Gràcies a la perspectiva de l'altre, comencen a veure tot de manera diferent, sense tenir ni idea d'on els 
durà.

Después de medianoche
(Dopo Mezzanotte)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Davide Ferrario
Protagonistes: Giorgio Pasotti (Martino), Francesca Inaudi (Amanda), Fabio Troiano 
(Angel), Francesca Picozza (Barbara), Silvio Orlando (Narrador), Pietro Eandi (pare de 
Martino Grandfather), Andrea Romero (popietari Fast Food). 

 
Sinopsi: Martino (Giorgio Pasotti) és un noi callat i solitari. Treballa com a vigilant nocturn al Museu del 
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Cinema. Allà, durant la nit, assaboreix la seva gran passió, el cinema. Amanda (Francesca Inaudi) treballa 
en un fast food. Viu a La Falchera, als afores de Torí i somia de tenir una vida millor. Angelo (Fabio 
Troiano) és lladre de cotxes i nuvi d'Amanda. Una nit, fugint de la policia, Amanda entra a l'univers de 
Martino, al Museu del cinema. Així arrenca "Después de medianoche". Un narrador, com en els contes, ens 
introdueix a l'univers més proper, en el món que hi ha darrera la porta de La Mole, el museu del cinema de 
Torí, on la màgia de les imatges i els números es barregen per crear una història d'amor a tres bandes.

Días de Santiago
(Días de Santiago)

Gènere: Drama
Director: Josué Méndez
Protagonistes: Alheli Castillo (Mari), Erick Garcia (Coco), Ivy La Noire (Inés), Ricardo 
Mejía (Papa), Pietro Sibille (Santiago), Lili Urbina (Mama), Milagros Vidal (Andrea).

 
Sinopsi: Santiago Román, un exsoldat de 23 anys, ha tornat a Lima després d'anys d'haver lluitat contra 
la subversió terrorista i el narcotràfic en el seu propi país i a la guerra contra Equador. Forma part d'una 
generació perduda que va pagar les culpes per les irresponsabilitats polítiques dels governs. Santiago 
troba en Lima una ciutat hostil, caòtica, decadent i a una família que la reflecteix. Està decidit a millorar la 
seva pròpia situació el mateix que la de la família i del país. Santiago està intentant adaptar-se a la vida 
civil però els seus records no el deixen trobar la pau amb si mateix. Té la mentalitat d'un soldat, i creu que 
només n'hi ha prou amb lluitar per aconseguir tot el que vol. Intenta establir el seu propi sentit de l'ordre. 
La societat i la gent, no obstant això, es mouen al seu propi ritme. No l'esperaven i ja no hi ha lloc per a ell.

Estrella, Señal de Socorro
(The Star / Zvezda)

Gènere: Drama, acció, bèl·lica
Director: Nikolay Lebedev
Protagonistes: Igor Petrenko (Travkin), Artyom Semakin (Vorobej), Aleksei Panin 
(Mamochkin), Aleksei Kravchenko (Anikanov), Anatoli Gushchin (Bykov), Amadu 
Mamadakov (Temdekov), Yuri Laguta (Brazhnikov), Yekaterina Vulichenko (Katya).

Sinopsi: Segona Guerra Mundial. Principis de l'estiu de 1944. L'immens front rus. Després de perllongades 
i despietades batalles, l'Exèrcit Roig ha fet retrocedir els invasors alemanys fins a la frontera oest de 
Rússia. Els alemanys es preparen per continuar aquest sagnant conflicte amb un gran contraatac. El 
Quarter General de l'Exèrcit Roig envia un grup de joves soldats, amb edats compreses entre els 23 i els 
25 anys, darrera les línies enemigues, per informar sobre els moviments de l'enemic. El seu senyal secret 
serà "Estrella". Descobreixen una gran concentració d'infanteria i tancs alemanys i avisen els seus 
superiors de la imminent contraofensiva. Aquests joves herois pagaran amb les seves vides l'èxit de la 
missió.
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