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Yo, Robot
(I, Robot) 

Gènere: Thriller, ciència ficció 
Director: Alex Proyas
Protagonistes: Will Smith (Detectiu Del Spooner), Bridget Moynahan (Dr. Susan Calvin), 
Bruce Greenwood (Lance Robertson), Chi McBride (Lt. John Bergin), Alan Tudyk (Sonny), 
James Cromwell (Dr. Alfred Lanning), Shia Labeouf (Farber).

 
Sinopsi: Chicago, any 2035. Vivim en completa harmonia amb robots intel·ligents. Cuinen per a nosaltres, 
condueixen els nostres avions, es fan càrrec dels nostres fills i confiem plenament en ells pel fet que es 
regeixen per les Tres Lleis de la Robòtica que ens protegeixen de qualsevol dany. Inesperadament un 
robot es veu implicat en el crim d'un brillant científic i el detectiu Del Spooner resta a càrrec de la 
investigació, ajudat per la psicòloga de robots, Dra. Susan Calvin i un robot programat per tenir 
sentiments, Sonny. Aquest trio es veurà immers en una impactant carrera contra el temps, plena de 
desagradables imprevistos. El seu únic objectiu serà evitar que es dugui a terme un complot on els robots 
dominaran la raça humana.

Komodo
(Komodo)

Gènere: Ciència ficció, terror 
Director: Michael Lantieri
Protagonistes: Jill Hennessy (Victoria the Shrink), Billy Burke (Oates), Kevin Zegers 
(Patrick Connally).

 
Sinopsi: Tenint com a contrapunt l'escenari d'una illa tranquil·la en aparença, Komodo segueix les 
espantoses i esborronadores aventures de Patrick Connally, un nen de 15 anys que pateix l'insofrible; la 
pèrdua de la seva família en la més terrible i horrorosa experiència. El que diferència a KOMODO d'altres 
històries fantàstiques és que els protagonistes d'aquesta aventura de ciència-ficció no són el producte de la 
imaginació d'un escriptor sinó que es tracta de dracs reals, de carn i os, que existeixen avui al món; es 
tracta del drac de Komodo. Aquest estiu en particular podria haver estat un altre estiu més per al trapella i 
imaginatiu Patrick Connally que viatja a la casa d'estiueig de la seva família en l'abans verge Illa Maragda. 
Els records anteriors de Patrick d'aquest lloc són completament alegres, un lloc en què podia evadir-se de 
qualsevol tipus de rutina i recrear un món en què créixer i jugar. Però aquest estiu anava a ser quelcom 
diferent. Mentre el familiar ferri porta a la seva família a un altre estiu de feliços moments, quelcom 
inesborrable i aclaparador els espera. Les cases d'estiu ocupades una vegada per famílies són substituïdes 
per plantes industrials i, en compte de trobar-se amb amics amb què una vegada va jugar, un terror latent 
i inimaginable es troba a l'aguait. En qüestió de minuts, la vida de Patrick tal com ell la coneix s'esvaeix i 
torna junt amb la seva àvia, orfe, catatònic, solitari, i per a molts dement. Tot el que coneix Patrick es 
queda consternat pel seu silenci i indiferència. Deixa de ser el noi jove la imaginació del qual destacava i la 
rialla de la qual inundava les estances. Un metge darrere de l'altre abandonen el cas, fins que un dia, quan 
ja no aguantava més, la seva acabalada àvia troba Victoria Juno, una jove metgessa amb forta 
personalitat la ingenuïtat de la qual resulta ser la seva millor arma. La doctora Juno se n'adona que potser 
la millor manera d'arrencar els records de Patrick és portant-ho a l'escena del seu terror; l'illa els habitants 
explosius i horribles dels quals li van robar de forma secreta als seus éssers estimats i la seva vida tal com 
ell la va viure. Però el terror endimoniat que existia abans havia crescut en grandària i ferocitat. Quan 
Patrick, la metgessa Juno i els seus camarades tornen a l'Illa Maragda es troben amb conseqüències 
mortals i horripilants. Patrick i la metgessa Juno no sols es topen amb les seves grans pors, sinó que junts 
es veuen obligats a enfrontar-se a situacions insuperables per a salvar a més de les seves pròpies vides, el 
futur psicològic de Patrick.. Però pot algun humà sobreviure al drac de Komodo.
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Tocando el vacío
(Touching the Void)

Gènere: Documental
Director: Kevin Macdonald

 
Sinopsi: Corria l'any 1985 quan Joe Simpson i Simon Yates es van llançar a l'assalt de la cara occidental 
del Siula Grande als Andes peruans. Estaven en plena forma, eren joves i bons escaladors. La cara 
occidental, a més de remota, era traïdorenca i ningú no l'havia escalat abans. Al cap de tres dies d'ascens 
sense sobresalts, Simpson va patir una caiguda curta en què es va trencar diversos ossos de la cama. 
Conscients que no podrien rescatar-los, van decidir descendir junts. Per a aconseguir-ho, Yates havia de 
baixar a Simpson de cent metres en cent metres. Un procés lent i perillós per a tots dos.
Sense adonar-se, Yates va fer passar a Simpson per damunt de la vora d'una esquerda. El pendent 
pronunciat es va convertir en paret vertical i ja no tenia on agafar-se. Convençut que els dos caurien al 
buit, Yates va decidir tallar la corda. Però Simpson va sobreviure a la caiguda i va aconseguir arrossegar-
se fins al campament base.

La puntuación perfecta
(The perfect score)

Gènere: Comèdia
Director: Brian Robbins
Protagonistes: Erika Christensen (Anna Ross), Chris Evans (Kyle), Bryan Greenberg 
(Matty Matthews), Scarlett Johansson (Francesca Curtis), Darius Miles (Desmond 
Rhodes), Leonardo Nam (Roy), Tyra Ferrell (Mare de Desmond), Matthew Lillard (Larry).

 
Sinopsi: Anar a la universitat és quelcom que molts joves somien durant la seva adolescència. 
Simplement per tenir un futur, o per adquirir noves experiències. La qüestió és que alguns són capaços de 
fer qualsevol cosa per aconseguir el seu objectiu, que no és un altre que evitar que un test determini 
injustament el seu futur. Fins i tot robar l'examen d'accés a la universitat de Princeton. Almenys hi ha sis 
joves que pretenen aconseguir-ho. Tots ells són molt diferents entre si, i cadascú té les seves raons per 
cometre aquest acte. Per exemple Kyle (Chris Evans) vol estudiar arquitectura, però la nota que demanen 
per poder entrar en aquesta facultat és molt alta. O Matty (Bryan Greenberg), un jove que veu com la 
seva núvia ha entrat en una universitat, i vol reunir-se amb ella. També hi ha Desmond (Darius Miles), un 
noi amb grans facultats per al basquetbol, però que necessita anar a la universitat per poder passar 
posteriorment a l'NBA; Roy (Leonardo Nam), que veu la universitat com un lloc per lligar i a qui li encanta 
dir les estupideses més insòlites que li passen pel cap. Això sense oblidar Anna (Erika Christensen), una 
noia que vol fer feliç els seus pares anant a la universitat que ells han triat. I finalment hi ha Francesca 
(Scarlett Johansson), una jove que vol entrar a la facultat perquè se sent sola i vol fer amics. Encara que 
la veritat, no es podien imaginar pas que fer-se amb l'examen seria tan complicat, potser més, fins i tot, 
que haver estudiat per aprovar-lo.

El corazón ausente
(Il Cuore altrove)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Pupi Avati
Protagonistes: Neri Marcoré (Nello), Vanessa Incontrada (Angela), Giancarlo Giannini 
(Cesare), Anna Longhi (Lina), Alfiero Toppetti (Renato), Nino D'Angelo (Domenico), Giulio 
Bosetti (Doctor Gardini), Edoardo Romano (Professor Gibertoni), Sandra Milo (Arabella), 
Chiara Sani (Jole).
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Sinopsi: Ambientada a la Roma i Bolonya dels anys 20. Narra la història de Nello Balocchi, 35 anys, home 
tímid i introspectiu dedicat al món acadèmic, enviat per son pare, un home de negocis i un faldiller 
pragmàtic l'ofici del qual és sastre del Papa i ensenya en una escola secundària a Bolonya amb l'esperança 
que viure en una ciutat tan independent li permeti trobar esposa, donant a la família l'hereu esperat. En 
arribar a Bolonya, Nello se'n va a viure a una pensió on comparteix habitació amb un perruquer napolità, 
entestat a aconseguir-li núvia. Mentre Nello descobreix que té un gran talent per ensenyar, la recerca 
d'una companya de l'ànima fracassa, fins al dia en què el seu amic el porta a una dansa del tè en un llar 
per a dones cegues. Allà, Nello coneix una "femme fatale", anomenada Angela Gardini, la jove més bella i 
alliberada de tot Bolonya, que li canvia la seva visió del món. Això marca el començament d'una relació 
inusual entre l'home sincer, inexpert i la dona magnífica que ha perdut la vista en un accident. Una història 
imprevisible d'amor entre dos forasters.

El señor Ibrahim y las flores del Corán
(Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran)

Gènere: Drama
Director: François Dupeyron 
Protagonistes: Omar Sharif (Monsieur Ibrahim), Pierre Boulanger (Momo), Gilbert Melki 
(El pare de Momo), Isabelle Renauld (La mare de Momo), Lola Naymark (Myriam), Anne 
Suarez (Sylvie), Mata Gabin (Fatou), Céline Samie (Eva), Isabelle Adjani (La estrella).

 
Sinopsi: Som al començament dels anys 60. Com a tota gran capital europea en aquesta època, París és 
un autèntic focus on es cou de tot. Una veritable explosió de vida en què es comencen a intuir els canvis 
culturals i socials que tindrien lloc al final d'aquesta mateixa dècada. En aquest convuls rerefons, viu un 
jove de tretze anys anomenat Momo (Pierre Boulanger). És un orfe d'origen jueu que està abandonat a la 
seva sort, i les úniques persones que poden ser considerades amigues seves són les prostitutes del carrer, 
que el tracten com si fos el seu fill. Però la seva vida canvia quan coneix el senyor Ibrahim (Omar Sharif). 
Aquest venerable, silenciós i exòtic personatge és un musulmà que regenta una botiga en la Rue Bleue, i 
que coneix tothom, sabent molt més del que revela. Momo acostuma a visitar la botiga per comprar alguns 
queviures, però amb el temps es fan amics, i a partir d'aquest moment tots dos començaran a viure el 
millor viatge de les seves respectives vides.

Vai e Vem
(Vai e Vem)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Joao César Monteiro 
Protagonistes: João César Monteiro (João Vuvu), Rita Pereira Marques (Adriana / 
Urraca), Joaquina Chicau (Menina Custodia), Manuela de Freitas (Fausta).

Sinopsi: João Vuvu, vidu, sense família, a excepció d'un fill a la presó acusat de doble homicidi i 
atracament a mà armada a un banc, viu sol, a casa seva, àmplia, assolellada, amb signes d'una apreciable 
riquesa, en un dels barris antics de Lisboa, situat a la part alta de la Muntanya Olivete. Poc o gens 
sociable, el senyor João Vuvu emprèn cada dia el seu passeig a l'autobús nº 100, repetint infatigablement 
el mateix trajecte: en sentit ascendent entre la Plaça de les Flors i el Jardí del Príncep Reial, en sentit 
descendent fins al punt de partida i, conseqüentment, torna a casa. Només alguns petits incidents durant 
el recorregut poden alterar episòdicament aquesta rutina que sembla correspondre a la voluntat de solitud 
del protagonista i a l'assumpció d'un exili que li torna hostil a la més mínima proximitat social. La casa, en 
la qual els llibres i els discos són l'única companyia de João Vuvu, comença urgentment a requerir els 
serveis d'una assistenta per hores que, almenys amb un mínim de qualificacions, sembla que tarda a 
aparèixer. La sortida de la presó del seu fill i la decepció que el seu desig de regeneració provoca en el 
pare, desencadenaran una sèrie de grisos esdeveniments en els quals el caràcter criminal del protagonista 
es revela condemnant-ho a un destí definitivament fora de la llei, fora de la comunitat.
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Kill Bill: Vol. 2
(Kill Bill: Vol. 2)

Gènere: Thriller 
Director: Quentin Tarantino
Protagonistes: Uma Thurman (La Núvia / Black Mamba), David Carradine (Bill), Gordon 
Liu (Pei Mai), Daryl Hannah (Elle Driver /Serp de la Muntanya de California), Michael 
Madsen (Budd / Serp de Cascabell), Michael Parks (Esteban Vihaio / Sheriff Earl McGraw), 
Bo Svenson (El Pastor), Samuel L. Jackson (Rufus, l'organista), Lucy Liu (O-Ren Ishii), 
Perla Haney-Jardine (B.B.).

 
Sinopsi: La Núvia (Uma Thurman) continua cercant venjança i carregant-se tothom que tingués res a 
veure amb la massacre de l'assaig de la seva boda. Beatrix recorda els preliminars de la massacre, com 
Bill (David Carradine), que apareix amb una imatge paternal, li desitja tota la felicitat del món abans 
d'assassinar el seu nuvi, els invitats i deixar-la a ella en coma quan estava embarassada. Ja ha acabat 
amb O-Ren Ishii (Lucy Liu) i Vernita Green (Vivica A. Fox) entre molts altres. Però hi ha més personatges 
dins de la seva llista negra. Abans de trobar Bill ha d'acabar amb el seu germà Budd (Michael Madsen) i 
Elle Driver (Daryl Hannah), que al seu torn intenten també trobar-la per ordre de Bill. En el seu viatge 
sagnant recorda La Núvia els seus dies feliços junt amb el seu ara gran enemic, i la preparació a què va 
ser sotmesa per convertir-se en una gran lluitadora. Quan per fi topa amb l'home que quasi li arrabassa la 
vida, i a la filla que esperava, s'endurà una gran sorpresa.

Fahrenheit 9/11
(Fahrenheit 9/11) 

Gènere: Documental
Director: Michael Moore

 
Sinopsi: Després d'haver carregat contra el govern dels Estats Units a propòsit de la possessió d'armes en 
"Bowling for Columbine", el polèmic director de documentals Michael Moore va una mica més enllà, i se 
centra en una qüestió que afecta directament el mateix centre de poder, és a dir, l'actual president 
d'aquell país, George W. Bush. Bush l'any 2000 per seguir el seu ascens de mediocre petrolier texà a 
president dels Estats Units i descriure les fosques relacions de negocis entre son pare i la família d'Osama 
Bin Laden, posant en relleu que el poder i la riquesa de l'enemic número u dels nord-americans han 
augmentat gràcies a aquest vincle. També s'indaga sobre allò que ha succeït als Estats Units després de 
l'11 de setembre del 2001 i com l'Administració de Bush va utilitzar el tràgic atac a les Torres Bessones per 
al seu propi benefici polític. Fahrenheit 9/11, després de més d'un any d'acurada investigació, ha estat tot 
un desafiament per a Michael Moore, decidit a descobrir tota la veritat.

La vuelta al mundo en 80 días
(Around the world in 80 days)

Gènere: Comèdia, aventures 
Director: Frank Coraci
Protagonistes: Steve Coogan (Phileas Fogg), Jackie Chan (Passepartout), Cécile De 
France (Monique), Jim Broadbent (Lord Kelvin), Kathy Bates (Reina Victoria), Arnold 
Schwarzenegger (Prince Hapi), John Cleese (Grizzled Sargent), Owen Wilson (Wilbur 
Wright), Ian McNeice (Coronel Kitchner), Luke Wilson (Orville Wright), Rob Schneider 
(Hobo), Mark Addy (Capità Steamer), Ewen Bremner (Inspector Fix), Daniel Wu (Bak Mei), 

Karen Mok (General Fang).

  
Sinopsi: Phileas Fogg, un excèntric inventor londinenc, acaba de descobrir els secrets del vol aeri, 
l'electricitat, i fins als patins en línia, però la societat victoriana el pren per dement. Desesperat per ser 
pres seriosament, Fogg repta Lord Kelvin, cap visible de la Reial Acadèmia de les Ciències, mitjançant una 
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increïble aposta: afirma que serà capaç de circumnavegar el globus terraqüi en menys de 80 dies. 
Acompanyat de la seva ajuda de cambra Passepartout i Monique, l'artista francesa a la recerca 
d'aventures, Fogg s'embarca en una trepidant i frenètica carrera al voltant del món que els portarà per 
terra, mar i aire fins als llocs més exòtics del planeta. Pel camí, els nostres herois hauran d'enfrontar-se a 
un bon nombre d'aventures i obstacles, en molts casos encarnats en estrelles tan importants com Arnold 
Scwazenegger, Kathy Bats i Arrop Schneider.

Operación Algeciras

Gènere: Documental
Director:  Jesús Mora 

 
Sinopsi: Primavera, 1982. Durant el conflicte de les illes Malvines, un comando secret de la Marina 
Argentina, arriba a Espanya amb la missió de sabotejar la Base Britànica de Gibraltar amb mines 
submarines rebudes per valisa diplomàtica a través de l'Ambaixada a Madrid. No sols es tracta de fets 
reals, narrats i reconstruïts pels propis protagonistes. Es tracta, a més, d'uns fets escamotejats a l'opinió 
pública, i la justícia, en el moment en què van tenir lloc i al llarg dels posteriors vint anys. Uns successos 
que tenen a veure amb Espanya, en el temps del govern de Calvo Sotelo, amb Anglaterra i Argentina, en 
ple conflicte de guerra en les Malvines. Una incursió d'acció bèl·lica, de missió secreta, quasi d'hampa, de 
policia i, segons es miri, capaç de canviar el decurs de la història. I, sobretot, d'aventura. La concepció de 
la missió, l'elecció del comando, l'organització de la trama, les diferents possibilitats d'èxit o fracàs fins a la 
seva resolució final, evoquen relats d'espionatge, de missions secretes en la Segona Guerra Mundial - com 
els canons de Navarone - o en els embolics de la guerra freda. I participa d'aquest grup d'especialistes, de 
professionals triats en funció de les seves aptituds físiques i la seva experiència. Operació Algesires podria 
presentar-se sota les sempre atractives aparences de la ficció, i funcionària com un relat d'intriga, de 
suspens, d'apassionant acció professionalitzada. No obstant això, el trobareu dins del terreny del 
documental, de l'autenticitat dels testimonis i dels testimonis, fidel a aquest principi, subratllat recentment 
pel director de Bowling for Columbine, que la realitat sempre supera la ficció. Tot és cert i real en Operació 
Algesires, per sorprenent i increïble que pugui resultar. Acompanyen els personatges que van viure o van 
conèixer més directament els esdeveniments d'una espectacular missió a Gibraltar i descobriran, al mateix 
temps, l'emoció de l'aventura i l'afany de manipulació i ocultació dels serveis secrets.

Isi ~ Disi: Amor a lo bestia

Gènere: Comèdia
Director:  Chema de la Peña
Protagonistes: Santiago Segura (Isi), Florentino Fernández (Disi), Jaydy Mitchel 
(Vanessa), Ana Risueño (Debo), Miguel Ángel Rodríguez (Pota), Manolo de Vega 
(Eugenio), José Luis Coll (Chinchón), Ruth Zanon (Kuki), Elia Galera (Sargento Sánchez), 
Eduardo Gómez (Agente Pitu), Martin Czehmester (Manu), Miriam Díaz Aroca (Eva), Miki 
Nadal (Lucas), Fernando Chinarro (Sr. Puga), Andrés Montes (Entrenador), Roberta de 
Brito (Rosaura), Alfonso Lusson (Instructor Parac.), El Gran Wyoming (Médico), Máximo 

Valverde (Emilio), Palmira Santiago (Sra. Puga), Cristina Fabre (Madre).

 
Sinopsi: Isi i Disi, que ni són germans ni s'anomenen així, van nàixer i es van criar a Leganés. Els seus 
àlies vénen de la seva desbocada passió per AC~DC, que, segons han sentit sempre, en anglès es 
pronuncia isidisi. Encara que passa ja dels trenta, Isi continua vivint amb i de son pare, Eugenio, un veterà 
heavy que té un bar igual de heavy que ell: La Campana del Infierno. La vida d'Isi transcorre plàcidament 
entre ajudar el seu vell amb les escopinyes -especialitat de la casa - i assajar amb el seu grup, 
Ratamuerta, amb Disi i amb els seus col·legues El Pata i La Kuki. Fins que un dia, fent el repartiment 
setmanal d'escopinyes al bar de la universitat de Leganés, la seva existència pateix un canvi radical en 
trobar allà a l'amor de la seva vida. Vane és bonica, simpàtica i estudia Telecos: és la noia perfecta... Isi 
s'ha enamorat! Des d'aquest moment, el seu únic objectiu serà conquerir el seu cor, derrocant tots els 
obstacles -i pretendents!- que els separen, amb la -no sempre- inestimable ajuda del lleial Disi. No obstant 
això, l'empresa no serà gens fàcil i els dos amics es veuran ficats en més d'un embolic. En el seu afany de 
conquerir-la, Isi li assegura a Vane que és íntim amic de Joaquín Savina, ídol de la noia. Vane li assegura 
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que faria "qualsevol cosa" per conèixer-lo. Al pobre Isi no li queda més remei que renunciar als seus 
principis més "hevis" i aconseguir que es faci realitat el somni de la seva noia sigui com sigui.

Spider-Man 2
(Spider-Man 2)

Gènere: Ciència-ficció, acció 
Director: Sam Raimi
Protagonistes: Tobey Maguire (Peter Parker/Spider-Man), Kirsten Dunst (Mary Jane 
Watson), Alfred Molina (Dr. Otto Octavius/Dr. Octopus), James Franco (Harry Osborn), 
Rosemary Harris (Tía May), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Daniel Gillies (John 
Jameson), Vanessa Ferlito (Louise), Dylan Baker (Dr. Curt Connors), Donna Murphy 
(Rosalie Octavius), Elizabeth Banks (Betty Brant), Bruce Campbell (Snooty Usher), Bill 

Nunn (Joseph 'Robbie' Robertson).

 
Sinopsi: Han passat dos anys des que el tranquil Peter Parker (Tobey Maguire) va deixar el seu amor de 
tota la vida, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) i va decidir seguir el camí de la responsabilitat com a 
Spider-Man. Peter ha d'afrontar nous desafiaments mentre lluita contra el do i la maledicció dels seus 
poders equilibrant les seves identitats duals com l'esquitlladís superheroi Spider-Man i la vida com a 
estudiant universitari. Les relacions amb les persones que més estima estan ara en perill de ser 
descobertes amb l'aparició del poderós dolent de múltiples tentacles Doctor Octopus, "Doc Ock" (Alfred 
Molina). La seva atracció de sempre per M.J. es fa fins i tot més fort mentre lluita contra l'impuls 
d'abandonar la seva vida secreta i declarar el seu amor. Mentrestant, MJ ha seguit amb la seva vida. S'ha 
embarcat en la seva carrera d'actriu i té un nou home a la seva vida. La relació de Peter amb el seu millor 
amic Harry Osborn (James Franco) s'ha enfosquit per la creixent revenja de Harry contra Spider-Man, a qui 
considera responsable de la mort de son pare. La vida de Peter es converteix encara més complicada quan 
ha d'enfrontar-se amb el seu poderós nou enemic, el Dr. Otto Octavius (Molina) - "Doc Ock". Peter ha 
d'aprendre ara a acceptar el seu destí i a utilitzar tots els seus talents com a superheroi per aturar aquest 
boig diabòlic de vuit braços.

Dirty dancing 2
(Dirty dancing: Habana nights)

Gènere: Romàntica, musical 
Director: Andrew Adamson

 
Sinopsi: L'Havana: novembre de 1958. Katey Miller (Romola Garai), una jove de 18 anys, amb una 
curiositat innata i algunes nocions d'espanyol, comença una nova vida a l'exuberant capital de Cuba, on ha 
estat destinat son pare per ocupar un lloc executiu a Ford. Katey és estudiosa i introvertida i els seus pares 
esperen que s'uneixi al privilegiat grup d'adolescents nord-americans que són els veïns dels Miller a 
l'exclusiu hotel Oceana. Però comença a fer bona amistat amb l'orgullós i decidit Javier (Diego Luna), un 
cambrer que resulta ser un brillant ballarí. Disposada a aprendre els espectaculars i sensuals moviments 
que Javier sembla portar en la sang, Katey la convenç perquè sigui la seva parella al prestigiós concurs de 
ball que se celebra a l'espectacular nightclub/casino, The Palace. De sobte, aquesta jove estudiosa 
comença a enganyar els seus pares i passa el dia i la nit descobrint una Cuba totalment diferent de la mà 
de Javier. Es troben en el sensual nightclub La Rosa Negra, a on només acudeixen els cubans i on el ball és 
encara més calent que la temperatura exterior. Alguns dies, practiquen sobre la sorra d'una platja 
perduda, adaptant els seus cossos en una sensual harmonia que reflecteix la passió que està naixent entre 
ells. Quan arriba la gran nit del concurs, Katey i Javier estan preparats per saltar a la pista de ball - 
ignorant que al club de camp, i als carrers de L'Havana està a punt d'esclatar la violència revolucionària.
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Eurotrip
(Eurotrip) 

Gènere: Comèdia
Director: Jeff Schaffer 
Protagonistes: Scott Mechlowicz (Scott), Jacob Pitts (Cooper), Michelle Trachtenberg 
(Jenny), Travis Wester (Jamie), Kristin Kreuk (Fiona), Jessica Boehrs (Mieke), Vinnie 
Jones (Mad Maynard), Lucy Lawless (Mme. Vandersexxx), Fred Armisen (Italià rar).

 
Sinopsi: Scott Thomas (Scott Mechlowicz) porta uns quants anys intercanviant e-mails que amb Mieke 
(Jessica Boehrs), una noia de Berlín. El que succeeix és que ell no sap que Mieke és realment una noia, i 
quan un dia se li declara via internet, a ell se li entrecreuen els cables. Però al final acaba descobrint que 
és "ella", i que a més és molt atractiva. Intenta contactar amb ella, però li resulta impossible perquè Mieke 
ha cancel·lat el seu compte de correu. I com que no vol perdre qui podria ser l'amor de la seva vida, 
Scotty, junt amb els seus col·legues Cooper (Jacob Pitts) i els bessons Jenny (Michelle Trachtenberg) i 
Jamie (Travis Wester), decideix dur a terme un viatge a Europa per trobar-la. Així que recorren mitja 
Europa: Londres, París, Amsterdam i l'est europeu, exposant-se literalment a totes les temptacions 
possibles, i les grans alegries per al cos que Europa pot oferir-los. Ells són els exponents del nou significat 
que se li dóna a l'expressió "relacions exteriors".

La barbería 2: Vuelta al negocio
(Barbershop 2: Back in Business)

Gènere: Comèdia
Director: Kevin Rodney Sullivan 
Protagonistes: Ice Cube (Calvin Palmer), Cedric the Entertainer (Eddie), Eve (Terri 
Jones), Queen Latifah (Gina), Sean Patrick Thomas (Jimmy James), Troy Garity (Isaac 
Rosenberg), Michael Ealy (Ricky Nash), Leonard Earl Howze (Dinka), Harry J. Lennix 
(Quentin Leroux), Kenan Thompson (Kenard).

 
Sinopsi: Calvin (Hisse Cube) va estar a punt de perdre la barberia que havia heretat de son pare, però va 
poder superar els seus problemes econòmics i el seu negoci ja no corre perill...almenys de moment. I és 
que una gran corporació que només pensa en la manera més ràpida de guanyar diners intenta "regenerar" 
la zona sud on és situada la barberia de Calvin. I la manera de fer-ho és instal·lant bars, videoclubs i una 
gran cadena de perruqueries, per la qual cosa els establiments tradicionals de la zona que porten tota la 
vida al barri podrien tancar davant la competència i la lògica pèrdua d'identitat de tot el veïnat. Però sort 
que Calvin i els seus segueixen aquí per mantenir els costums: sempre discutint sobre els temes més 
diversos i amb nous amors, la barberia de Calvin és no només un lloc on pots transformar el teu aspecte 
capil·lar, sinó que segurament és l'únic lloc on pots expressar lliurement la teva opinió.

Secretary
(Secretary)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Steven Shainberg
Protagonistes: James Spader (Mr.Grey), Maggie Gyllenhaal (Lee Holloway), Jeremy 
Davies (Peter), Lesley Ann Warren (Joan Holloway), Stephen McHattie (Burt Holloway), 
Patrick Bauchau (Dr. Twardon), Amy Locane (Theresa Holloway).

 
Sinopsi: Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) té el pitjor dels currículums quan decideix sol·licitar una 
ocupació de secretària al bufet d'advocats d'E. Edward Grey (James Spader). En primer lloc, acaba de 
sortir d'una institució psiquiàtrica; en segon lloc, tan sols un dia després de tornar a estar amb la seva 
disfuncional família de barri perifèric, ha recaigut ja en el seu hàbit secret i autodestructiu. Maltrat que mai 
a la seva vida no ha tingut feina, Lee resulta finalment contractada pel Sr. Grey, un misteriós advocat. Al 
principi el treball sembla normal: mecanografiar cartes, arxivar documents i fer el cafè; però Lee i el Sr. 
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Grey no tarden a embarcar-se en una relació molt més estreta i íntima; una relació que faria ruboritzar 
qualsevol cap de personal. Malgrat que aquest afer els pot semblar a alguns desconcertant, la qual cosa en 
realitat el que estem presenciant és una bella i tendra relació mantinguda per dues persones que 
lentament avancen cap a una harmonia tan personal com quasi perfecta. Quan aquesta complexa 
correspondència amorosa en el treball arriba a coneixement de la família de Lee i de l'altre nuvi d'aquesta 
(Jeremy Davies), tots intentaran arrossegar-la de nou al món convencional, però Lee, ara ben conscient 
dels seus sentiments més profunds, es nega a canviar. Ha descobert què és l'amor per a ella.

Iris

Gènere: Drama
Director: Rosa Vergés 
Protagonistes: Silke (Iris), Ana Torrent (Magdalena), Nacho Fresneda (Damián), Martirio 
(Rosario), Mariana Cordero (Iris madura), Fermí Reixach (Papicactus), Mercè Pons 
(Agata), Miquel Gelabert (José), Paca Gabaldón (Virtudes), Abel Folk (Miguel).

 
Sinopsi: Ambientada a la Guerra Civil, la pel·lícula narra la història d'Iris (Silke) i com la contesa influeix a 
la seva vida. Iris és una jove fotògrafa que veu com l'amor de la seva vida, un metge anomenat Óscar 
(Ginés García Millán) desapareix en esclatar la guerra. Des d'aquest moment la protagonista s'entesta a 
buscar el seu company, amb l'esperança que encara és viu. Li queda el suport incondicional de la seva 
amiga Magdalena (Ana Torrent) i la seva càmera, a través de la qual reflectirà el patiment de tot un poble 
ensorrat en la barbàrie de la guerra. La reaparició del seu exmarit Julián serà curta però definitiva; Iris 
donarà a llum una nena sense saber qui és el pare, és aquesta nena fruit de l'amor o de la desgràcia?.

Spartan
(Spartan)

Gènere: Thriller
Director: David Mamet
Protagonistes: Val Kilmer (Scott), William H. Macy (Stoddard), Derek Luke (Anton), 
Johnny Messner (Agent Grace), Ed O'Neill (Burch), Tia Texada (Jackie Black).

 
Sinopsi: Robert Scott (Val Kilmer) és un militar de carrera i forma part d'un hermètic equip d'operacions 
especials. És un home endurit pels anys de servei i altament respectat pels seus companys i superiors al 
món de l'espionatge. Quan és reclutat per cercar Laura Newton (Kristen Bell), la filla universitària del 
President, li assignen com a company el novell Curtis (Derek Luke), que es converteix en el seu protegit. 
Treballant amb un equip especial compost per assessors del president, membres del Servei Secret, de l'FBI 
i de la CIA, Scott i Curtis descobreixen una xarxa de tràfic de blanques que podria tenir alguna cosa a 
veure amb la desaparició de Laura. No obstant això, la qual cosa al principi semblava una senzilla missió 
de recerca i rescat es veu complicat per les ambicions polítiques d'alguns alts funcionaris - com Burch (Ed 
O'Neill) i Stoddard (William H. Macy) - que podrien saber més del que conten sobre la desaparició de 
Laura. Scott i Assaoneu estan a punt de trobar-la quan la missió acaba sobtadament a causa d'uns articles 
publicats a la premsa informant de la seva mort. Scott reprendrà la seva vida tranquil·la al camp en espera 
de la seva propera missió. No obstant això, Curtis no és capaç de desconnectar i es troba amb Scott per 
explicar-li que creu que Laura continua viva. I si és així, significa que hi ha una conspiració de molt alt 
nivell. La seva investigació extra oficial els col·locarà a ell, Scott i la noia en el punt de mira d'un grup molt 
perillós.
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Connie and Carla
(Connie and Carla)

Gènere: Comèdia
Director: Michael Lembeck
Protagonistes: Nia Vardalos (Connie), Toni Collette (Carla), David Duchovny (Jeff), 
Stephen Spinella (Robert / Peaches), Alec Mapa (Lee / N'Cream), Chris Logan (Brian / 
Brianna), Robert Kaiser (Paul), Ian Gomez (Stanley), Nick Sandow (Al), Dash Mihok 
(Mikey), Robert John Burke (Rudy), Boris McGiver (Tibor).

 
Sinopsi: Connie (Nia Vardalos) i Carla (Toni Collette) són dues noies de poble que han vist enfonsar tots 
els seus somnis d'aconseguir la fama. Van debutar a la cafeteria del col·legi i ara serveixen copes i actuen 
a la sala d'un aeroport del Mitjà Oest, però aquest duet de cantants i ballarines no estan disposades a 
permetre que la indiferència del seu públic els refredi la seva passió pel xou business. A Connie i a Carla la 
vida els somriu encara que els seus nuvis les deixin plantades i el seu públic les rebin amb badalls. Un dels 
seus pocs admiradors, el seu cap Frank, perd la vida a mans d'uns criminals. Connie i Carla tenen la mala 
sort de ser testimonis de la seva mort així que, més de pressa del que es canvien de roba en un dels seus 
números, fiquen els seus somnis, el seu vestuari i la seva col·lecció de perruques en una maleta i surten 
corrent perquè no les matin a elles també. Convençudes que els assassins mai no les buscaran en un lloc 
tan poc culte com un cafè teatre, la parella acaba a Los Angeles, la terra dels somiadors. Amb ajuda de 
molt de maquillatge es creen una nova identitat que els serveix per complir el seu somni de fer-se 
famoses... com a acte estel·lar d'un club de transvestits, cantant les cançons del món de l'espectacle que 
sempre han estimat. Han trobat la fama... què importa que sigui a costa d'una petita mentida? Però 
mantenir el seu secret es torna una mica més difícil quan Connie coneix Jeff (David Duchovny), un tipus 
molt simpàtic amb qui li agradaria recuperar la seva veritable condició de noia.

Lee mis labios
(Sur mes lèvres)

Gènere: Drama, thriller
Director: Daniel Robichaud
Protagonistes: Vincent Cassel (Paul), Emmanuelle Devos (Carla), Olivier Gourmet 
(Marchand), Olivier Perrier (Masson), Olivia Bonamy (Annie).

 
Sinopsi: Carla (Emmanuelle Devos), secretària en una oficina de béns immobles, és una treballadora 
puntual i responsable, però els seus afanys només tenen com a recompensa un raquític sou, a més que 
ningú no la valora. Als seus 35 anys, Carla aspira a quelcom millor, però les seves perspectives són molt 
limitades. És una ventafocs d'oficina que ha desenvolupat una gran habilitat per a llegir els llavis. 
Discriminada pels seus companys per la seva sordesa, va acumulant ira i frustració fins que la contractació 
d'un exconvicte en llibertat condicional sense experiència en treball administratiu i endeutat amb uns 
gànsters li comença a transformar la seva vida. No obstant això, amb l'arribada del becari Paul (Vincent 
Cassel) a l'oficina, arriba al món de Carla una inesperada brillantor. Sorgeix així una connexió especial 
equilibrada per l'astúcia d'ella i la fortalesa d'ell. El jove en qüestió, als seus 25 anys i expresidiari li atrau 
tant a Carla que ella està disposada a tot per tenir-lo al seu costat. Així, Carla decideix prendre Paul sota la 
seva protecció, ensenyant-li bons costums. Com a paga per la seva bona fe, ella rep a canvi un curs 
intensiu de les habilitats de Paul. Units en una escalada d'amor i crim planegen venjar-se d'aquells que els 
sotmeten.
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P3K Pinocho 3000
(Pinocchio 3000)

Gènere: Animació
Director: Megan Han
Protagonistes: Howie Mandel - Carlos Latre / Whoopi Goldberg - Lucrecia / Marta Ullod / 
Emilio Freixas / Malcolm McDowell - Pep Torrents.

 
Sinopsi: Any 3000. Gepetto és un genial inventor de la ciutat de Scamboville que crea Pinotxo: un petit 
robot amb la personalitat d'un nen de carn i os. Pinocho, alegre, imaginatiu, curiós, però també caparrut i 
innocent, està disposat a qualsevol cosa per aconseguir el seu somni: convertir-se en un nen de veritat. El 
nen robot, és per al vell i entranyable Gepetto, molt més que una criatura creada per ell, és quasi el fill 
que mai no ha tingut... Pinocho no deixa de sorprendre per les seves increïbles habilitats i per la seva 
incansable curiositat davant tot el que li envolta. Gepetto no comprèn perquè el malvat alcalde Scamboli 
està tan gelós d'ell, quan té una filla meravellosa. Però el noble Gepetto no comparteix aquest sentiment 
d'odi, més aviat es compadeix de l'alcalde, la qual cosa, evidentment, fa enfurismar més encara Scamboli.
Spencer, un pingüí convertit en ciborg com a resultat d'un experiment fallit de Scamboli, viu tranquil com a 
mà dreta de Gepetto. Encara que no comparteixi les inquietuds innates de Pinocho, Spencer acostuma a 
acompanyar-lo en les seves aventures, oferint-li el seu peculiar i divertida interpretació de la vida.
Al seu torn, Cyberina és un ésser màgic al mig d'un món de freda tecnologia, una fada bona plena de vida 
que surt del no-res per a treure Pinotxo de compromissos i guiar-lo en el seu intent de convertir-se en 
humà.

Incautos

Gènere: Cinema negre 
Director: Miguel Bardem
Protagonistes: Ernesto Alterio (Ernesto), Victoria Abril (Pilar), Federico Luppi (Federico), 
Manuel Alexandre (Manco), Gilbert Melki (Mellado), Alejandro Casaseca (Gitano).

Sinopsi: Des que té ús de raó, Ernesto només ha fet una cosa a la vida, enganyar. Coneix les tècniques de 
l'estafa de la mà d'un vell estafador anomenat el Manco. Les víctimes són ingenus de classe mitjana o 
baixa i les rapinyes no superen les dues-centes mil pessetes. Al cap d'un temps, el Manco posa Ernesto en 
contacte amb qui ell considera el millor estafador que ha existit, Federico, un estafador elegant, enginyós i 
metòdic. Mentre la majoria dels ciutadans s'hipotequen als bancs i són espremuts pels impostos, Ernesto 
estafa banquers, polítics, generals... i mai no paga una lletra, i molt menys a Hisenda. La vida no pot ser 
més perfecta, fins que irromp Pilar, l'antiga amant i sòcia de Federico, a qui va deixar plantat fa anys 
emportant-se els diners d'una estafa. Pilar ofereix Federico el que entre els estafadors és conegut com una 
"Merla Blanca", el gran cop per retirar-se: un Càndid confiat, gasiu i podrit de diners. Ernesto es veu 
immers al centre d'un perillós triangle format per la cobdícia, la traïció i la revenja. Tots es guanyen la vida 
mentint, qualsevol podria ser el traïdor, fins i tot el mateix Ernesto.

Seres Queridos

Gènere: Comèdia
Director: Teresa de Pelegrí, Dominic Harari
Protagonistes: Guillermo Toledo (Rafi), María Botto (Tania), Norma Aleandro (Gloria), 
Fernando Ramallo (David), Marián Aguilera (Leni), Alba Molinero (Paula), Mario Martín 
(Ernes).

Sinopsi: Madrid, 21:00 hores. Leni Dalinski arriba a casa amb el seu nuvi, Rafi, per presentar-ho a la seva 
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família per primera vegada. Tot va de meravella fins que Rafi revela que és palestí. Per a Gloria, mare de 
Leni, el món està dividit en guanyadors i perdedors. En el bàndol dels perdedors hi ha el seu marit 
Ernesto, repetidament descendit en el seu treball..., el seu sogre Dudu, cec a causa de la guerra de 
Suez..., la seva filla Tania, amb dos avortaments i una filla per accident..., el seu fill David, que passa 
d'addicció en addicció, sent la més recent ser un bon jueu practicant... i Glòria mateixa, que se sent una 
perdedora per contagi. Tal com ho veu, l'única guanyadora en la família és Leni, i de cap manera permetrà 
que la seva filla favorita arruïni la seva vida amb una relació clarament absurda. Volent crear una bona 
impressió, Rafi s'ofereix a ajudar a la cuina. Però el bloc de caldo que ha de descongelar se li rellisca de les 
mans, surt disparat per la finestra, cau sis pisos cap a baix i mata un vianant. Ningú, excepte Leni i Rafi, 
no sap el que ocorre. Leni persuadeix Rafi que el millor és callar, cridar a una ambulància de forma 
anònima i continuar com si res no hagués passat. No està anant la nit prou malament?. Sembla que no. 
Perquè aviat tot apunta que el mort que Rafi va prendre per un desconegut és el pare de Leni, Ernesto.

Casa de los Babys

Gènere: Drama
Director: John Sayles
Protagonistes: Daryl Hannah (Skipper), Marcia Gay Harden (Nan), Mary Steenburgen 
(Gayle), Rita Moreno (Sra. Muñoz), Lili Taylor (Leslie), Maggie Gyllenhaal (Jennifer), 
Susan Lynch (Eileen), Pedro Armendáriz Jr. (Ernesto), Bruno Bichir (Diómedes), Angelina 
Peláez (Doña Mercedes), Vanessa Martínez (Asunción).

 
Sinopsi: Moltes dones que no poden tenir fills es veuen obligades a adoptar nens en països estrangers 
davant la dificultat de poder fer-ho al seu país d'origen. És el cas de les protagonistes de "Casa de los 
Babys": sis dones nord-americanes estan passant per un dels moments més importants de les seves 
respectives vides, ja que totes elles han viatjat a un país sud-americà perquè estan a punt de rebre un 
nadó en adopció, quelcom molt esperat per totes elles i que les ompliria de felicitat. Les futures mares 
estan hostatjades en un exòtic hotel que és regentat per una simpàtica senyora, i és allà on esperen que la 
lenta burocràcia local gestioni les seves peticions d'adopció d'uns nens de bolquers d'un orfenat del lloc. 
Les setmanes van passant, i les dones tenen el temps suficient per compartir les seves pors, les seves 
il·lusions, la seva angoixa i les seves esperances davant la novetat que representa per a elles de tenir un 
fill, el màxim desig per a totes elles.

Shrek 2
(Shrek 2)

Gènere: Animació, aventures 
Director: Andrew Adamson

 
Sinopsi: Shrek, l'ase i la Princesa Fiona s'enfronten a tota una divertida sèrie de noves aventures en què 
apareixen personatges clàssics de contes de fades. Després de lluitar contra el drac que llançava flames 
per la boca i el malèvol Lord Farquaad per guanyar-se la mà de la princesa Fiona, Shrek haurà d'enfrontar-
se a un repte encara més gran: els seus sogres. Quan Shrek i la princesa Fiona tornen de la seva lluna de 
mel, els espera una invitació dels pares de Fiona, el Rei i la Reina del regne Lluny, Molt Lluny. Els nou 
casats es posen en camí amb l'ase. Tots els habitants del regne de Lluny, Molt Lluny han sortit al carrer 
per donar la benvinguda a la seva estimada princesa. El Rei i la Reina es moren d'impaciència per veure la 
seva filla i el seu príncep, però ningú no els hi ha dit res de l'aspecte del seu gendre ni tampoc de com ha 
de canviat la seva filleta. Shrek i Fiona no saben que el seu matrimoni ha tirat per terra els plans que tenia 
el Rei per al futur de la seva filla... i el seu propi. No li quedarà més remei que demanar l'ajut de la 
poderosa Fada Padrina, de l'atractiu Príncep Blau i del Gat amb Botes, famós per matar ogres, per restablir 
l'ordre previst i dissenyar un final a la seva mida.
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Vacaciones en familia
(Johnson Family Vacation)

Gènere: Comèdia
Director: Christopher Erskin
Protagonistes: Cedric the Entertainer (Nate Johnson / Tío Earl), Vanessa L. Williams 
(Dorothy Johnson), Lil' Bow Wow (D.J. Johnson), Steve Harvey (Mack Johnson), Solange 
Knowles (Nikki Johnson), Gabby Soleil (Destiny Johnson), Shannon Elizabeth (Chrishelle 
Rene Babineau).

 
Sinopsi: Nate Johnson (Cedric The Entertainer) es posa en camí amb tres nois difícils de controlar i una 
dona insatisfeta en un viatge per tots els Estats Units, des de Califòrnia fins a Missouri, lloc on es celebrarà 
la reunió anual de la família Johnson, un esdeveniment del qual tothom tracta d'alliberar-se. I amb tot, 
encara que els Johnson comencen a tirar-se al coll de la resta de membres de la família, també estan a 
punt de redescobrir el seu cor en les còmiques aventures que es succeeixen. Malgrat ser virtualment 
ignorat per la seva dona Dorothy (Vanessa Williams), que s'ha separat físicament d'ell, i de no entendre's 
amb el seu fill que pretén convertir-se en raper (Bow Wow), ni amb la seva filla adolescent i tota una Lolita 
(Solange Knowles), i tampoc amb la filla més petita que té un gos imaginari que es porta a tot arreu 
(Gabby Soleil), Nate està convençut que tant ell com les relacions familiars poden millorar amb l'anhelat 
Premi a la Família de l'Any que es concedeix en la reunió dels Johnson. Però per a això, abans hauran 
d'arribar a Missouri. Des del primer moment en què Nate prem l'accelerador del seu Lincoln Navigator, els 
Johnson pateixen un contratemps darrera l'altre, a mesura que es veuen atrapats a l'univers de la Llei de 
Murphy on tot el que pot anar malament va malament... i les catàstrofes segueixen multiplicant-se. Al 
camí, Nate es veu perseguit per un camió de divuit rodes que busca revenja, es veu amenaçat pel menjar 
de restaurants barats que no compleixen les necessàries condicions higièniques, cau sota l'embruixament 
d'una autoestopista del vudú, és conduït a instàncies policials per haver usat una "arma biològica", es 
queda empantanegat en un camp de blat de moro i atrapat en una banyera per a hidromassatge gegant. 
No obstant això, res no podrà evitar que Nate porti la família a Missouri a temps - excepte potser que no 
sigui capaç de trobar Missouri.

El último beso
(L'ultimo bacio)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Gabriele Muccino
Protagonistes: Stefano Accorsi (Carlo), Vittorio Amandola (Tío Mimmo), Lina Bernardi 
(Adele), Giulia Carmignani (Mariposa), Marco Cocci (Alberto), Luigi Diberti (Emilio), 
Pierfrancesco Favino (Marco), Sabrina Impacciatore (Livia), Susanna Javicoli (Luisa), 
Giovanna Mezzogiorno (Giulia), Piero Natoli (Michele), Regina Orioli (Arianna), Antonio 
Petruccioli (Cocito), Giorgio Pasotti (Adriano).

 
Sinopsi: Vuit personatges entrecreuen les seves vides en una successió paral·lela de passions. Diferents 
edats i generacions marquen els protagonistes de "El último beso". Francesca, de divuit anys, s'enamora 
de Carlo; al seu torn Carlo, de trenta, està a punt de casar-se amb Giulia, de vint-i-set. El jove comparteix 
edat i preocupacions amb Adriano, Paolo, Alberto i Marco. D'altra banda hi ha la mare de Giulia, Anna, de 
cinquanta anys; porta vint-i-nou anys casades i té por a envellir. La pel·lícula parla de la por al pas del 
temps; la por a fer-se gran quan es tenen trenta anys i a envellir quan es tenen cinquanta. Tots els 
personatges les històries dels quals s'entrecreuen en la pel·lícula tenen en comú l'exigència de sentir-se 
lleuger, d'alliberar-se del pes de les obligacions, de les convencions que la societat, i també l'edat, que ens 
imposen.
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La herencia
(Arven)

Gènere: Drama
Director: Per Fly
Protagonistes: Ulrich Thomsen (Christoffer), Lisa Werlinder (Maria), Lars Brygmann 
(Ulrik), Ghita Nørby (Annelise), Karina Skands (Benedikte), Jesper Christensen (Holger 
Andersen), Ulf Pilgaard (Aksel).

 
Sinopsi: Segona part d'una trilogia, "La Herencia" narra com Christoffer (Ulrich Thomsen) ha de pagar un 
preu molt alt per fer-se càrrec de la prestigiosa planta siderúrgica Borch Møller, negoci familiar ara quasi a 
la ruïna. Christoffer pertany a la quarta generació de la família propietària de la planta, i en principi ha 
abandonat el negoci per obrir un restaurant a Estocolm, on viu feliçment amb la dona, una actriu sueca 
anomenada Maria (Llisa Werlinder). Els esdeveniments canvien quan el pare de Christoffer se suïcida, i sa 
mare li exigeix que assumeixi el lloc de director executiu de la companyia. Acudeix a contracor, però al 
final pren la ferma decisió de tirar endavant el negoci, encara que això comporti prendre mesures 
dràstiques i un canvi en la relació amb la seva esposa, i amb la seva germana Benedikte (Karina Skands) i 
el seu cunyat Ulrik (Lars Brygmann), fins llavors considerat com el candidat més obvi al lloc. 
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