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Adivina Quién
(Guess Who)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Kevin Rodney Sullivan
Protagonistes: Bernie Mac (Percy Jones), Ashton Kutcher (Simon Green), Zoe Saldana 
(Theresa Jones), Judith Scott (Marilyn Jones), Hal Williams (Howard Jones), Kellee 
Stewart (Keisha Jones), Robert Curtis-Brown (Dante), RonReaco Lee (Reggie), Paula 
Newsome (Darlene), Phil Reeves (Fred), Sherri Shepherd (Sydney), Nicole Sullivan (Liz 
Klein), Jessica Cauffiel (Polly), JoNell Kennedy (Winnie), Niecy Nash (Naomi).

 
Sinopsi: Percy Jones (Bernie Mac) sempre té raó, especialment quan es tracta del benestar de la família. 
Quan la seva filla Theresa (Zoë Saldana) porta el seu nou nuvi, Simon Green (Ashton Kutcher), perquè 
conegui Percy i la seva dona Marilyn (Judith Scott), aquests no saben que Simon i Theresa ja s'han 
compromès i que pensen anunciar la petició de mà a la festa de 25è aniversari. Pel que fa a Percy, cap 
home no és prou bo per a la seva petita i els anteriors nuvis que ha portat la filla a casa així ho han 
confirmat. Perquè no hi hagi sorpreses inesperades, Percy ha estat fent indagacions sobre Simon. El jove, 
un reeixit corredor de borsa, certament sembla molt bo i, per primer cop, Percy està considerant donar el 
vist-i-plau a un dels nuvis de la seva filla. No obstant això, l'home que havia estat imaginant, una barreja 
de Denzel Washington, Colin Powell i Tiger Woods no és qui arriba a casa. Percy es queda horroritzat i 
indignat quan la seva filla els presenta el seu nuvi blanc. Un cop superat el xoc inicial, Percy comença un 
interrogatori a Simon sobre la seva família, història, educació, carrera i esports favorits. Percy intentarà de 
totes totes minar la nova relació de la seva filla, amb hilarants resultats.

Ebrio de mujeres y pintura
(Chi-Hwa-Seon)

Gènere: Drama
Director: Kwon-taek
Protagonistes: Min-sik Choi, Sung-kee Ahn (Kim Byung-Moon), Ho-jeong Yu, Yeo-jin 
Kim, Ye-jin Son, Jin-seo Yun.

 
Sinopsi: Narra la història de l'anomenat pintor del segle dinou Jang Seung-up (Choi Min-sik), un artista el 
treball i personalitat revolucionaris del qual van canviar per sempre el rostre de l'art coreà. El film comença 
a mitjan segle dinou, quan Kim Byung-moon (Ahn Sung-ki) salva el jove Jang Seung-up de ser apalliçat 
per un grup de vagabunds. Com a agraïment Jang pinta un quadre per a Kim, que després d'examinar el 
dibuix se n'adona de l'extraordinari potencial del noi. Anys més tard, Kim Byung-moon es converteix en el 
mentor de Jang i l'anima a convertir-se en artista. Ja com a adult, Jang Seung-up coneix Mae-hyang, la 
filla d'un Yangban (membre de l'elit social) per qui se sent fortament atret. Encara que la seva passió és 
forta, es veuen obligats a separar-se quan ella ha de fugir dels catòlics. Jang abandona casa seva i es 
dedica a vagabundejar a la recerca del veritable art, adonant-se molt aviat que és a través del plaer com 
aconsegueix crear els seus millors treballs. La vida de Jang queda així marcada per la paradoxa que la 
seva inspiració derivi de la seva addicció a l'alcohol i turmentades relacions amoroses. Mentre Jang 
continua la seva recerca de la transcendència artística, expandeix els límits de l'art tradicional coreà, 
convertint-se ràpidament en una referència artística mundial i una llegenda nacional a Corea.
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Herbie: A tope
(Herbie: Fully Loaded)

Gènere: Comèdia romàntica, aventura
Director: Angela Robinson
Protagonistes: Lindsay Lohan (Maggie Peyton), Michael Keaton (Ray Peyton Sr.), Matt 
Dillon (Trip Murphy), Breckin Meyer (Ray Peyton Jr.), Justin Long (Kevin), Cheryl Hines 
(Sally), Jimmi Simpson (Crash), Jill Ritchie (Charisma), Thomas Lennon (Larry Murphy), 
Jeremy Roberts (Crazy Dave), E.E. Bell (Beeman), Peter Pasco (Juan Hernandez), Mario 
Larraza (Miguel Hernandez), Patrick Cranshaw (Jimmy D.), Scoot McNairy (Augie).

 
Sinopsi: Un dels més estimats i màgics personatges de la història del cinema ha tornat - i a punt de ser 
no només redescobert sinó també accelerat, polit i en posició per canviar-li la vida a una família- a la 
comèdia d'aventures d'alta velocitat Herbie. El llegendari "Cupido Motoritzat" que es va convertir en un 
icona a la dècada dels anys seixanta torna a les pistes el 2005, encara que aquest cop s'associa amb 
Lindsay Lohan i va del dipòsit de ferralla als revolts de Nascar a l'ajuda d'una jove corredora de cotxes a 
descobrir el seu destí. El 1969, la clàssica pel·lícula de Walt Disney "Herbie The Love Bug" va presentar al 
món per primer cop les extravagants meravelles del Núm. 53, el petit Volkswagen Escarabat blanc amb 
ment i sentiments propis - a més del seu exuberant esperit que va semblar redefinir el terme "marxa 
lliure". Després, Herbie es va convertir en l'estrella de nombroses pel·lícules de cinema i televisió a la 
dècada dels anys setanta, vuitanta i noranta, forjant un llegat de cinema de tres dècades. Però des de 
llavors, Herbie ha estat desaparegut en combat, esperant ser demolit en un despreciable dipòsit de 
ferralla. Ara, just quan sembla que ha arribat el seu torn, Herbie és rescatat i té l'oportunitat de guanyar-
se tota una generació d'admiradors en una nova i original aventura per al segle XXI. Presentant divertides 
aventures amb un repartiment estel·lar que delectarà el públic de totes les edats, aquesta comèdia porta 
al més genial dels cotxes Volkswagen a llocs mai abans imaginats, transformant-se d'Herbie Ferralla a 
Herbie Corredor, Herbie Demolició, fins a aconseguir el seu més gran anhel de convertir-se en Herbie 
Nascar. La persona que rescata Herbie (protagonitzant-se a ell mateix) és ni més ni menys que Maggie 
Peyton (Lindsay Lohan), membre d'una llegendària família de Nascar en la seva tercera generació. Maggie 
porta les carreres de cotxes a la sang, però son pare Ray Peyton, Sr. (Michael Keaton), exageradament 
protector i campió de Nascar, li va prohibir que fes realitat el seu somni i, en el seu lloc, està a punt de 
començar una carrera a ESPN. Ray li ofereix a Maggie comprar-li un cotxe per la seva graduació de la 
universitat, però la porta a un dipòsit de ferralla perquè trïi el seu regal. Maggie volia quelcom esportiu, 
però un cert Volkswagen Escarabat blanc rovellat i colpejat de l'època dels anys seixanta continua lluitant 
per cridar la seva atenció, revelant que qualsevol cosa que manqui en el compartiment del motor, el 
compensa amb personalitat. Per a la seva sorpresa, Maggie surt del dipòsit amb un Herbie que tira fum i 
aviat descobreix que no és un cotxe comú sinó més aviat un cotxe encisador que literalment l'ajudarà a 
canviar el decurs de la seva vida. Molt aviat, amb quelcom d'ajuda dels seus nous amics, Herbie és més 
poderós, més ràpid i més Herbie que mai, quan ell i Maggie s'associen en una divertida recerca per fer que 
el món cregui en ells.

La llave del mal 
(The Skeleton Key)

Gènere: Drama romàntic, thriller
Director: Iain Softley
Protagonistes: Kate Hudson (Caroline Ellis), Gena Rowlands (Violet Devereaux), John 
Hurt (Ben Devereaux), Peter Sarsgaard (Luke), Joy Bryant (Jill), Maxine Barnett (Mama 
Cynthia), Fahnlohnee R. Harris (Hallie / Fahnlohnee Harris), Marion Zinser (Bayou 
Woman), Deneen Tyler (Desk Nurse), Ann Dalrymple (C.N.A.), Trula M. Marcus (Trula 
Marcus), Tonya Staten (Nurse Audrey), Thomas Uskali (Robertson Thorpe / Tom Uskali), 

Jen Apgar (Madeleine Thorpe), Forrest Landis (Martin Thorpe).

 
Sinopsi: En el fons dels embassaments i pantans del sud de Louisiana existeix des de fa moltes 
generacions una cultura poc coneguda plena d'estranys rituals. Per als escèptics, aquestes pràctiques no 
són més que una colorista superstició sorgida d'una barreja d'influències d'Àfrica, França, el Carib i 
Espanya. Però per als creients que creuen el llindar fosc, les forces del bé i del mal són tangibles, 
poderoses i... letals. Perquè quan hom creu, tot el que tem es fa real. Caroline Ellis (Kate Hudson), una 
dona decidida i de caràcter que s'impacienta quan sent les llegendes locals de bruixeria i màgia negra. 
Necessita guanyar alguns diners per estudiar infermeria i això la porta a acceptar l'ocupació de fer-se 
càrrec de l'anciana propietària d'una aïllada plantació situada a una hora amb cotxe de Nova Orleans, en 
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ple delta del Louisiana, una zona famosa per les pràctiques místiques i les intenses cerimònies a les quals 
participen els seus habitants. A la decrèpita mansió de Terrebonne Parish viuen Violet i Ben Devereaux 
(Gena Rowlands i John Hurt). Tant la casa com els seus propietaris semblen afectats pel pes de fosques i 
sinistres històries; però per a Caroline tot això no té cap importància. Ella només vol fer el seu treball: fer-
se càrrec de Ben, que ha quedat mut i gairebé paralític després de patir un atac. Per facilitar els seus 
moviments per la gran mansió, Violet li dóna a Caroline una clau mestra que obre totes les portes... i 
també una porta en especial que la jove descobreix oculta després d'una prestatgeria al fons de l'àtic de 
l'edifici. L'habitació manté una intrigant barreja d'antiguitats oblidades, miralls que han desaparegut 
estranyament de les habitacions de la casa i artefactes relacionats en aparença amb alguna estranya 
pràctica de màgia... que la pragmàtica i raonable Caroline troba d'allò més xocant i absurd. I no obstant 
això comencen a succeir-se petits esdeveniments que només cal qualificar d'inexplicables. La mansió i els 
seus ocupants estan plens de secrets. Caroline es va veient cada cop més atreta pel misteri que s'oculta a 
l'àtic... fins veure's enfrontada a un sinistre llegat que amenaça de venjar-se de tot aquell que creu en el 
seu poder. La noia comença a qüestionar-se les seves pròpies conviccions i cada cop està més aprop de 
creuar el llindar que condueix a un lloc en què les creences es converteixen en una mortífera realitat.

Las Muñecas Rusas
(Les Poupées russes)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Cédric Klapisch
Protagonistes: Romain Duris (Xavier), Audrey Tautou (Martine), Lucy Gordon (Celia), 
Kevin Bishop (William), Cécile De France (Isabelle), Kelly Reilly (Wendy), Irene Montalà 
(Neus), Cristina Brondo (Soledad), Evguenya Obraztsova (Natacha).

 
Sinopsi: Cinc anys després d'"Una casa de locos" ens ho tornem a trobar, ara amb trenta anys més tard. 
El seu somni de la infantesa s'ha fet realitat: és tot un escriptor, però continua estant una mica perdut. No 
és fàcil guanyar-se la vida escrivint i damunt té problemes amb el banc. També li resulta difícil trobar una 
dona i per ara va de flor en flor. Els treballs que va aconseguint són de periodista, escriptor d'històries de 
por, guionista de telenovel·les i sèries mediocres per a la televisió. Fa el que pot, però està fet un veritable 
embolic. Dividit entre la seva exnúvia, sa mare, els seus flirtejos passatgers i la seva companya lesbiana, 
Xavier ni tan sols té temps per dedicar-se al seu actual treball que consisteix a crear i escriure una senzilla 
història d'amor. Per a més complicacions, ha de fer-se càrrec del fill del seu exnúvia i al seu avi matern. A 
més, a causa de la globalització, pot perdre el seu treball si no viatja a Londres i després a Sant 
Petersburg. Però paradoxalment, seran aquests viatges els que posaran ordre al seu treball, a la seva vida 
sentimental i a la seva carrera com a escriptor.

Premonition
(Yogen)

Gènere: Terror
Director: Norio Tsuruta
Protagonistes: Daisuke Ban, Maki Horikita, Hana Inoue (Nana Satomi), Hiroshi Mikami 
(Hideki Satomi), Mayumi Ono, Noriko Sakai (Ayaka Satomi), Kei Yamamoto, Kazuko 
Yoshiyuki.

Sinopsi: Hideki Satomi (Hiroshi Mikami), immers en la pantalla del seu ordinador portàtil, viatja per la 
carretera amb la seva dona Ayaka i la seva filla Nana. Després d'hores conduint, necessita fer una trucada 
urgent i decideixen recular a l'única cabina telefònica que hi ha en quilòmetres. Se li fa tard a la família i 
en arribar al lloc ja és de nit, Hideki s'afanya, però s'endurà una desagradable sorpresa quan entra a la 
cabina. En ella, troba un vell full de periòdic en què inexplicablement una notícia anuncia la mort de la 
seva filla Nana atropellada per un camió, en aquest mateix lloc i en aquest mateix instant. Quan se 
n'adona ja és tard i no pot fer res per salvar la vida de la seva filla i el cotxe és atropellat per un gran 
camió. Uns anys més tard, la parella, que no ha suportat la mort de la seva filla s'ha divorciat. Hideki, 
professor d'institut, deambula per les aules amoïnat i obsessionat amb les notícies dels periòdics, en els 
quals sembla continuar observant notícies premonitòries que avisen d'accidents i morts. D'altra banda, la 
seva exdona que no està molt millor, està seguint les prediccions que una anciana mèdium sembla veure a 
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través de les fotografies, això l'endinsarà en un món ple de fosques revelacions, en el qual Hideki 
l'acompanyarà per intentar descobrir amb ajut dels misteriosos personatges, l'enigma ocult de la mort de 
la seva filla.

Punto y raya

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Elia K. Schneider
Protagonistes: Daniela Alvarado, Pedro Lander, Dora Mazzone, Ramiro Meneses, 
Laureano Olivares (Sergent), Edgar Ramírez (Pedro), Juan David Restrepo (Sgt. 
Requena), Rafael Uribe, Roque Valero (Cheíto).

 
Sinopsi: Cheíto (Roque Valero) i Pedro (Edgar Ramírez), un veneçolà i un colombià, es troben a la 
frontera que separa tots dos països en els temps d'exacerbats nacionalismes. L'un ve a defensar la pàtria, 
l'altre té una ferma vocació: la deserció. Al començament és l'enfrontament, tots dos enemics a priori per 
qüestions de nacionalitat. Entaulen una petita però brutal batalla agresta geografia humana els enfronta a 
zones en poder de la guerrilla, campaments narcotraficants, ètnies indígenes i poble sense llei, on l'única 
possibilitat de sobreviure és unint-se. Així acaben consolidant la més bella amistat entre tots dos. Però un 
cop que l'amistat fraterna es fa cos i ànima, sobrevé la traïció. Cadacú es torna al seu costat de la 
frontera, s'armen i s'apunten novament. Ara amb la més gran amistat, però aquesta vegada a mort.

Kibris

Gènere: Terror
Director: Germán Monzó
Protagonistes: Paula Vázquez (Liza), Lorena Bernal (Betty), José Sancho (Dràcula), 
Germán Monzó (Kuroi), Isamu Hirano (Davo).

 
Sinopsi: El món ha quedat sota el poder dels vampirs. Davo (Isamu Hirano), la mà dreta de Dràcula (José 
Sancho), ha pactat amb un poderós dimoni Ahriman per invocar les tenebres eternes i que d'aquesta 
manera els vampirs puguin sembrar el terror sense haver d'amagar-se en les ombres, traint així la 
doctrina de Dràcula que es basa en la coexistència entre vampirs i humans. Liza (Paula Vázquez) la 
vampiressa seguidora de la doctrina de Dràcula junt amb Betty (Lorena Benal) i Kuroi (Germán Monzó) 
descobreixen el secret que ha guardat des de la seva existència, una revelació que no només depèn la 
continuïtat de l'existència dels humans sinó també la dels propis vampirs. Només tornant Kibris el món se 
salvarà.

La Máscara 2
(Son of the Mask)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Lawrence Guterman
Protagonistes: Jamie Kennedy (Tim Avery), Alan Cumming (Loki), Liam Falconer 
(Alvey), Ryan Falconer (Alvery), Traylor Howard (Tonya Avery).

 
Sinopsi: Una dècada després que sacsegés la vida d'un home ingenu, la famosa màscara de Loki se les 
enginya per caure en mans d'un jove pare. Quan l'aspirant a caricaturista, Tim Avery (Jamie Kennedy) 
supera el seu temor a la paternitat després del naixement del seu primer fill Alvey, descobreix, 
inesperadament, que aquest va nèixer amb els espectaculars poders de la màscara. Tot es complica 
encara més gràcies al gelós gos de la família, que altera completament la llar i entaula una còmica batalla 
nen-versus-ca, pel control de la màscara. Però, la qual cosa ells no saben és que Loki (Alan Cumming), el 
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malvat déu escandinau, està a la recerca de la màscara, disposat a fer el que sigui per recuperar-la.

La morada del miedo
(The Amityville Horror)

Gènere: Terror
Director: Andrew Douglas
Protagonistes: Ryan Reynolds (George Lutz), Melissa George (Kathy Lutz), Jesse James 
(Billy Lutz), Jimmy Bennett (Michael Lutz), Chloë Grace Moretz (Chelsea Lutz).

 
Sinopsi: El 13 de novembre de 1974, la Policia del comtat de Suffolk va rebre una terrorífica trucada 
perquè anéssin com més aviat millor al número 112 de l'avinguda Ocean, a Amityville, Long Island. En 
arribar a l'impressionant casalot colonial holandès, van descobrir que s'acabava de cometre un crim 
esborronador que va commocionar tots els habitants d'aquesta pacífica comunitat: Una família completa, 
havia estat brutalment assassinada mentre dormien als seus llits. Als dies següents, Ronald DeFeo Jr. va 
confessar haver disparat metòdicament contra els seus pares i els seus quatre germans amb un rifle 
mentre dormien, argumentant que havia escoltat unes "veus" a la casa que li havien impulsat a cometre 
aquests terribles assassinats. Un any més tard, George (Ryan Reynolds) i Kathy Lutz (Melissa George) es 
van mudar amb els seus fills a aquella casa. Una casa on pensaven formar la llar amb què sempre havien 
somiat. Però poc de temps després, van començar a produir-se successos estranys i inexplicables: tenien 
malsons aterridors i escoltaven veus persistents que semblaven procedir d'una presència maligna que 
encara assolava la casa. Kathy, confosa i espantada per l'enigmàtica relació que la seva filla Chelsea 
(Chloë Grace Moretz) manté amb una amiga imaginària anomenada Jodie, lluitarà per mantenir unida la 
família. Mentrestant, el seu espòs George es comporta de forma cada cop més estranya. Es passa dia i nit 
tancat al soterrani de la casa fins que, finalment, descobreix un passadís que condueix fins una misteriosa 
i esgarrifosa "Habitació Roja". Al cap de George començaran a brollar visions lúcides i veus malignes; la 
casa recuperarà vida en un clímax terrorífic i finalment, George acabarà protagonitzant els esgarrifosos 
successos que seran recordats per sempre.

Ladrones de mentes
(Unstoppable)

Gènere: Acció
Director: David Carson
Protagonistes: Wesley Snipes (Dean Cage), Jacqueline Obradors (Amy), Stuart Wilson 
(Sullivan), Kim Coates (Peterson), Mark Sheppard (Leitch), Adewale Akinnuoye-Agbaje 
(Junod), Vincent Riotta (Miller).

Sinopsi: Dean Cage es trobava al lloc equivocat a l'hora equivocada, però ara haurà de lluitar per la seva 
vida. A punt de reconciliar-se amb la seva dona, Amy (Jacqueline Obradors), després de veure's amb 
forces per explicar-li les coses terribles que va veure durant la seva carrera militar, una carrera que va 
acabar en morir Scott, el germà d'Amy i el millor amic de Dean. Sense saber-ho, Dean entra en un diner 
(típica cafeteria de carretera americana) replet de delinqüents que el confonen amb un agent de la CIA a 
qui volen capturar. Abans de poder adonar-se del que està ocorrent, Dean és injectat amb un al·lucinogen 
experimental, XE, que el deixa estamordit i predisposat a ser convençut de qualsevol cosa fàcilment. Hi ha 
un antídot però només el té Sullivan (Stuart Wilson) i si Dean no es fa amb ell en qüestió d'hores té la 
mort assegurada. Dean torna a l'hospital i convenç Sullivan que la cita serà segura. Sullivan se'n va per 
tancar el tracte deixant Dean en mans de Peterson (Kim Coates) i Lietch (Mark Sheppard), però Amy 
apareix i rescata Dean. Ara Dean ha de trobar l'antídot i eliminar Sullivan enmig d'un ferotge tiroteig entre 
els compradors del mercat negre i els agents federals de Junod (Adewale Akinnuoye-Agbaje). És una 
carrera a la recerca de sobreviure amb un final explosiu i ple d'acció on potser Dean no disposi de prou 
temps.
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Llámame Peter
(The Life and Death of Peter Sellers)

Gènere: Drama
Director: Stephen Hopkins
Protagonistes: Geoffrey Rush (Peter Sellers), Charlize Theron (Britt Ekland), Emily 
Watson (Anne Sellers), John Lithgow (Blake Edwards), Miriam Margolyes (Peg Sellers), 
Peter Vaughan (Bill Sellers), Sonia Aquino (Sophia Loren), Stanley Tucci (Stanley 
Kubrick), Stephen Fry (Maurice Woodruff), Henry Goodman (Dennis Selinger).

 
Sinopsi: La pel·lícula ens mostra la turbulenta trajectòria d'aquest còmic britànic, des dels seus 
començaments com a comentarista de ràdio en la popular BBC fins a arribar a ser un dels actors de 
comèdia més importants de tot arreu. Impulsat per una mare extremadament possessiva, Sellers va lluitar 
per conciliar la seva relació amb les dones, la seva popularitat i les seves moltes personalitats. Mai no es 
va mostrar segur de si mateix malgrat els seus nombrosos matrimonis, les seves lloances per part de la 
crítica i els seus èxits professionals. 'Llámame Peter' ens descobreix la turmentada vida privada que va fer 
que aquest talentós i carismàtic actor exclamés 'Odio tot allò que faig', i que encara ens recorda per què 
tothom va tractar bé aquest geni còmic, convertint-lo en una icona cultural a nivell internacional.

Los amos de Dogtown
(Lords of Dogtown)

Gènere: Drama, acció 
Director: Catherine Hardwicke
Protagonistes: Emile Hirsch (Jay), Victor Rasuk (Tony), John Robinson (Stacy), Michael 
Angarano (Sid), Nikki Reed (Kathy Alva), Rebecca De Mornay (Philaine), Heath Ledger 
(Skip), Johnny Knoxville (Topper Burks), Sofia Vergara (Amelia).

 
Sinopsi: Els durs i polsegosos carrers de Dogtown a Venice, Califòrnia, no significarien molt per a un 
foraster, però per a un grapat de surfers adolescents (Stacy Peralta, Tony Alva i Jay Adams) als anys 70 
van ser una inspiració dura, corba i inclinada per crear un revolucionari estil de patinatge. Utilitzant sobre 
el ciment els agressius moviments del surf suïcida que practicaven al moll de Pacific Ocean Park, els Z-
boys (la major part d'ells amb una convivència domèstica difícil i amb una actitud dura) es van convertir 
en sensacions, en llegendes locals. Eren mags sobre rodes amb un estil lliure i van convertir les piscines 
buides en pistes d'un tipus d'atletisme bell i salvatge, la gènesi dels "esports extrems" d'avui dia. Les 
competicions de patinatge no sabien que fer amb ells, les noies es llençaven damunt, i, de sobte, tots els 
venedors i promotors volien tenir una part d'ells i es van convertir en un fenomen internacional 
multicultural.

Rolo y el secreto del guisante
(Princess and the Pea)

Gènere: Animació
Director: Mark Swan

Sinopsi: Al regne de Cor, una antiga profecia està a punt de complir-se. Segons la llegenda, el regne 
s'acabarà amb el divuitè rei si no es recorda el secret del pèsol. Sebastian, conseller del monarca, treballa 
nit i dia per desvelar les pistes del secret. Mentrestant, i en virtut d'una antiga llei, el malvat príncep Laird, 
primogènit del rei, perd el dret a la successió en benefici del príncep Heath, més jove que ell. Laird es 
venja un any després canviant la seva filla petita de bolquers per la de Heath, amb la qual cosa pretén que 
la veritable successora es crïi com una plebea sense que ningú no ho sàpia. Així, la seva filla, Hildegard, és 
educada com si fos la filla de Heath sense que cap de tots dos conegui la seva veritable identitat. Els anys 
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passen, i un bon dia el príncep Rolo, del proper regne d'Arveya, arriba a Corazion cercant una princesa per 
casar-se. La princesa Hildegard resulta ser una maleducada i una egoista, i les altres princeses tampoc no 
l'entusiasmen massa. Al final Rolo s'acaba enamorant perdudament d'una pagesa, Daria. Ell sap que ha de 
casar-se amb una dona de sang real, però l'ideal de Daria de crear un regne en què tothom sigui amable i 
bo l'atrau completament. No obstant això, Laird ha decidit acabar amb el regnat de Heath i comença 
destrossant el romanç entre Rolo i Daria. Així, convenç els habitants del regne que incendïin l'amagatall de 
Daria... amb ella dins!. Creient que la seva estimada ha mort, Rolo accedeix a casar-se amb Hildegard. 
Però, encara que ell no ho sap, Daria ha sobreviscut a l'incendi i es dirigeix cap al castell. Per la seva 
banda, Sebastian acaba descobrint el secret del pèsol, però és ferit i delira, i el porten al castell per curar-
lo. El dia de la boda, Daria acaba al castell, pujant per una escala fins al cim de vint coixins. Mentrestant, 
Sebastian torna en si i Laird prepara la seva jugada. La història es resol amb un apoteòsic final que respon 
a la pregunta: Què distingeix una veritable princesa?.

Usted primero
(Après vous...)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Pierre Salvadori
Protagonistes: Daniel Auteuil (Antoine Letoux), José Garcia (Louis), Sandrine Kiberlain 
(Blanche Grimaldi), Marilyne Canto (Christine), Michèle Moretti (Martine).

 
Sinopsi: Antoine (Daniel Auteuil) és el maître d'un restaurant de París. Una nit, en tornar a casa, intervé 
just a temps per impedir que un home es suïcidi. Però el desconegut, Louis (José Garcia), s'enfureix. 
Sentint-se estranyament culpable d'haver salvat la vida d'aquest home infeliç, Antoine fa tot el que pot per 
millorar-la: li troba un treball, i, a poc a poc, sorgeix una amistat entre tots dos, encara que Louis només 
té una obsessió, Blanche (Sandrine Kiberlain), la dona de la seva vida, a causa de la qual ha volgut morir. 
Sense dir-li-ho al seu nou amic, Antoine decideix trobar-la. Però les coses no es desenvolupen com 
estaven previstes: Blanche no està sola i, sobretot, és preciosa. 

Los 4 Fantásticos
(Fantastic Four)

Gènere: Acció, Ciència ficció, fantàstica 
Director: Tim Story
Protagonistes: Jessica Alba (Susan Storm / La Dona Invisible), Michael Chiklis (Ben 
Grimm / La Cosa), Chris Evans (Johnny Storm / La Torxa Humana), Ioan Gruffudd (Reed 
Richards / Mr. Fantàstic), Julian McMahon (Victor Von Doom / Doctor Mort).

 
Sinopsi: El somni llargament desitjat de l'inventor, astronauta i científic Dr. Reed Richards (Ioan Gruffudd) 
està molt proper a fer-se realitat. Està al capdavant d'un viatge a l'espai exterior, al centre d'una tempesta 
còsmica. Allà, espera aconseguir desvelar els secrets dels codis genètics dels éssers humans en benefici de 
la humanitat. Els amplis fons aportats pel Govern pateixen una dràstica retallada que gairebé fa fracassar 
totes les expectatives del visionari sobre l'històric vol, fins que Reed accepta el suport financer del seu 
antic rival de la universitat, Victor Von Doom (Julian McMahon), que ara és un poderós industrial 
multimilionari. La tripulació de Reed per a la missió està formada pel seu millor amic, l'astronauta ben 
Grimm (Michael Chiklis); per Sue Storm (Jessica Alba), la directora d'investigació genètica de Von Doom i 
antiga núvia de Reed; i per l'impulsiu germà petit de Sue, el pilot Johnny Storm (Chris Evans). En 
companyia del benefactor Von Doom, els quatre parteixen cap a l'exploració de la seva vida. La missió es 
desenvolupa sense incidents fins que Reed descobreix que hi ha un error de càlcul en la velocitat amb què 
s'acosta la tempesta. En uns minuts, el llindar d'aquest fenomen atmosfèric és sobre ells. L'estació espacial 
es veu engolida per turbulents núvols de radiació còsmica que canvien el genoma de la tripulació. El seu 
ADN es veu irrevocablement alterat... i aquest serà el seu futur.
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Fin de curso 

Gènere: Comèdia
Director: Miguel Martí
Protagonistes: Jordi Vilches (Jaime), Álvaro Monje (Kaos), Andreu Castro (Héctor), 
Yohana Cobo (Noa), Aida Folch (Marta), Pau Roca (Borja), Verónica (Sandra).

 
Sinopsi: Resten menys de dos mesos per a la fi de l'últim curs del Liceu Espanyol de Lisboa i ha arribat el 
moment de decidir el destí del viatge de final de curs. El que no s'espera Luís, el pudorós tutor de la 
classe, és que aquesta decisió provoqui a la classe una situació de guerra civil entre dos grups 
irreconciliables: els "estudiosos de classe", que proposen el típic viatge cultural a París; i els "vividors", que 
prefereixen gaudir aquesta setmana a Benidorm, "el Nova York de la Costa Blanca", amb sol, platja i molta 
més diversió que en les interminables cues dels museus parisencs. La guerra està servida. I en quin bàndol 
militarà Jaime (Jordi Vilches), el nostre protagonista?. Jaime és un d'aquests nois que passa desapercebut 
a la classe. No és ni atractiu ni lleig i la seva vida és tranquil·la i ordenada perquè fa sempre el que cal i 
mai no es fica en embolics. Com que la resta dels seus companys, en matèria de sexe la veritat és que no 
lliga molt, encara que fa tot allò que pot per atraure l'atenció de Marta (Aida Folch), la "tia bona" de la 
classe, que està amb els d'anar a París. I aquesta serà la seva opció, o això almenys creu ell. Amb allò que 
no comptava Jaime és amb la irrupció inesperada del grup de Benidorm en la seva avorrida vida. Aquest 
grup de caràcter vitalista està comandat per l'enemic públic número u del professorat, Kaos (Álvaro 
Monje), un rebel que provoca el desordre allà per on passa; Noa (Yohana Cobo), una atractiva noia amb 
gran talent per al skate i el graffitti; Héctor (Andreu Castro), un dandi expert en química i filosofia clàssica 
i XL, home de poques paraules i moltes altres qualitats. Aquesta trobada provocarà un gir radical en la 
seva vida i el llençarà a un remolí de noves experiències que desencadenaran uns instints de llibertat que 
fins aquest moment només tenien cabuda en els seus somnis. Quant a les estratègies dels dos grups per 
aconseguir diners per al viatge podem assenyalar que són molt "variades". Mentre París, liderat per 
l'ambiciós Borja (Pau Roca) prefereix mètodes més tradicionals (Venda de bitllets, samarretes, entrepans, 
etc), Benidorm ha d'optar per altres mitjans més heterodoxos i divertits. Tot val sempre que puguin 
acumular la més gran quantitat de diners possible. El dilema de Jaime: Què fer ara? Triar la ciutat de la 
"llibertat" que desitgen els seus nous i veritables col·legues o fer cas dels seus instints carnals i recolzar la 
seva Marta en els plans d'anar a l'avorrida París?. Jaime, incapaç de decidir, opta per la doble vida, en la 
que recolza tots dos grups sense que l'altre sàpia que ho està fent. Amb una mica de sort l'atzar 
s'encarregarà que tot s'arregli. La festa de final de curs arriba a la fi. I en ella les dues ciutats acaben 
protagonitzant una autèntica batalla campal, que fa que el professor Luís decideixi deixar-los sense el 
viatge a menys que aconsegueixin arribar a un acord abans de les nou del matí següent. I la manera de 
desempatar portarà cua, per descomptat, i serà l'indecís de Jaime la peça clau per decidir el destí del 
viatge. Però això és una altra història...

Gertrud
(Gertrud) 

Gènere: Drama
Director: Carl Theodor Dreyer
Protagonistes: Nina Pens Rode (Gertrud Kanning), Bendt Rothe (Gustav Kanning), Ebbe 
Rode (Gabriel Lidman), Baard Owe (Erland Jansson).

Sinopsi: La història d'una dona a la recerca de l'ideal romàntic de l'amor en plenitud. Gertrud (Nina Pens 
Rode), que va arribar a ser una famosa cantant decideix deixar el seu marit per anar-se'n amb el seu 
amant, un jove compositor. Però l'endemà descobreix que ell l'ha traïda i és incapaç d'oferir-li un amor 
absolut. Gertrud rebutja tots dos i tria una vida en sol·litud, imposant-se una espècie d'exili del cor, per 
observar com el compromís de l'amor és purament una mitja mesura. La pel·lícula narra el trajecte d'una 
dona que viu obsessionada per l'amor absolut. Estèticament, Gertrud és una mostra que el director Carl 
Theodor Dreyer va saber com dotar de dimensió i cos a conceptes, com l'esperit, que no es poden 
visualitzar. Dreyer ens presenta Gertrud l'esposa d'un polític, amb una carrera de cantant abandonada rera 
seu. Una dona, per tant, sensible i amb inclinacions artístiques. Frustrada per la fredor del seu matrimoni i 
estimulada pels impulsos passionals del seu amant, un conegut pianista, Gertrud s'enfronta resignada a la 
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separació. En aquest moment apareix un poeta, antic nuvi de Gertrud, que li porta records del passat i li 
proposa reprendre l'antiga relació. Entre aquests tres homes de la seva vida oscil·la Gertrud, però acaba 
amb el convenciment que ningú no pot estimar-la com ella està disposada a fer-ho, d'una manera absoluta 
i sense concessions, ja que tots tres anteposen l'amor a altres necessitats. El film succeeix en un ambient 
burgès, on predominen les relacions fredes i el rigor institucional. No hi ha espai per a la calidesa dels 
sentiments, o així ens ho presenta el director, mitjançant una posada en escena que imposa un sever 
distanciament entre els personatges, i entre aquests i l'espectador. L'emotiva Gertrud destaca de forma 
quasi obscena en aquest ambient. Les seves ànsies d'amor i veritat (per a ella totes dues coses són 
equivalents) representen un crit rebel de dona en un món regit per la fredor del masculí.

La palabra
(Ordet)

Gènere: Drama
Director: Carl Theodor Dreyer
Protagonistes: Hanne Agesen (Karen), Sylvia Eckhausen (Kirstin Petersen), Birgitte 
Federspiel (Inger), Ejner Federspiel (Peter Petersen), Henrik Malberg (Morten Borgen), 
Emil Hass Christensen (Mikkel Borgen), Preben Lerdorff Rye (Johannes Borgen), Cay 
Kristiansen (Anders Borgen), Gerda Nielsen (Anne Petersen).

Sinopsi: La pel·lícula és un relat de com l'amor humà pot donar lloc a una resurrecció miraculosa, és una 
expressió extraordinària d'optimisme espiritual, sense arribar a ser sentimental o piadosa, és una 
exploració del xoc entre la religió ortodoxa i la fe veritable que es desenvolupa arran la intolerància 
religiosa i les tensions que viu una família. A la pe·lícula, hom intueix tot allò que pot passar al final però, 
pot realment creure que succeirà?. Una petita comunitat de la Jutlàndia occidental, cap a 1930. El vell 
Morten Borgen (Henrik Malberg) dirigeix la granja de Borgensgaard. Té tres fills: Mikkel (Emil Hass 
Christensen), Johannes (Preben Lerdorff Rye) i Anders (Cay Kristiansen). El primer és casat amb Inger 
(Birgitte Federspiel) i té dues filles petites, encara que en aquests moments Inger està embarassada i 
esperen el tercer. Johannes és un antic estudiant de teologia que, per haver-se imbuït en els estudis 
(sobretot en Kierkegaard), i identificar-se constantment amb la figura de Jesucrist, és considerat per tots 
com un boig. El tercer, Anders, està enamorat de la filla del sastre, líder intransigent d'un sector religiós 
rival. Aquesta circumstància revitalitza la discòrdia que sempre ha existit entre les dues famílies, ja que 
ningú no veu amb molt bons ulls que els seus fills contraguin matrimoni. No obstant això, Morten Borgen 
decideix anar a casa del sastre per exposar-li la situació i tractar de convèncer-lo a fi que minvi la seva 
intransigència. La temptativa acaba en un gran fracàs, i les famílies estan més enfrontades que mai. 
Durant la trobada que tots dos pares mantenen, sona el telèfon: és Inger que està donant a llum. Morten i 
el seu fill s'afanyen a retornar a casa i es troben el metge, que els exposa les dificultats que està tenint per 
dur a bon fi el fill al món, ja que el nen és mort i serà difícil salvar la vida d'Inger. El vell Borgen resa, però 
les seves peticions no produeixen efecte: Mikkel, desconsolat, anuncia a tothom la mort de la seva esposa. 
El dia del funeral, arriba el sastre a Borgensgaard amb la dona i la filla per reconciliar-se amb Borgen i 
concedir la mà d'Anne (Gerda Nielsen) a Anders, També estan presents el metge i el pastor de la 
comunitat. Aquest pronuncia una petita homilia pel descans de la morta i, en el moment en què es 
disposen a tancar el taüt, entra Johannes, que retrau tothom la seva manca de fe: cap d'ells no demana a 
Déu que retorni la vida a Inger, ja que cap creu de veritat. Pren la mà de la seva neboda gran, a qui 
Johannes va prometre que sa mare ressuscitaria, i ordena la morta, en nom de Jesucrist, que torni a la 
vida. Immediatament, Inger obre els seus ulls i s'incorpora al taüt. Abraça i besa el seu espòs amb gran 
passió.

La piel vendida

Gènere: Documental, eròtic 
Director: Vicente Pérez Herrero

Sinopsi: La pel·lícula no és un documental pornogràfic sobre la pornografia sinó un 
acostament a uns professionals als quals, per viure en contínua exposició de la seva intimitat sexual, se'ls 
nega una vida íntima com a la resta dels humans. S'enamora una actriu pornogràfica?. Té fills?. Crea una 
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família?. Com és la fidelitat en una parella que treballa en el cinema pornogràfic?. El cinema pornogràfic ha 
passat de ser un producte comprat d'amagat a vendre's als quioscs i gasolineres. La pel·lícula pretén obrir 
una finestra a un cinema que tots hem vist però que gairebé ningú no coneix, i ho vol fer a través dels 
seus protagonistes. Els actors, directors i productors ens narren la seva professió des de les llums i ombres 
d'un cinema que, a força de ser explícit en les imatges i temàtiques, Roman ocult en les seves 
motivacions: les de l'espectador i les dels protagonistes.

Maroa

Gènere: Drama
Director: Solveig Hoogesteijn
Protagonistes: Tristán Ulloa (Joaquín), Yorlis Domínguez (Maroa), Elba Escobar 
(Brígida), Luke Grande (Ezequiel), Enghel Alejo (Carlos).

 
Sinopsi: Una nena d'11 anys, audaç supervivent de la jungla de la ciutat, fascinada per Mozart enmig d'un 
acte delictiu?. Impossible, o almenys improbable. L'aliment quotidià de Maroa (Yorlis Domínguez) són 
telenovel·les cursis i raps que interpreten al barri, i a la nit, els esclat de les bales, els trets reflectits en les 
enquestes que quantifiquen 130 morts, cada cap de setmana, a les barriades de Caracas. Brígida (Elba 
Escobar), la seva àvia, endevinadora, tramposa i venedora de loteria, la maltracta i li exigeix el lliurament 
exacte dels comptes, però és la seva única família. Impetuosa i decidida, la vida de Maroa no té futur fins 
al moment que escolta un clarinet. La connexió és màgica i profunda. Els dies de Maroa giren entorn de les 
classes de música que imparteix el músic Joaquín (Tristán Ulloa), tímid i incondicional, qui s'interessa 
immediatament per aquesta nena talentosa, sense la més elemental disciplina. Joaquín, l'únic que crea 
esperança en el seu abandó, descobreix que, a través de Maroa, el seu món canvia per sempre.

Semen, Una historia de amor

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Daniela Fejerman, Inés París
Protagonistes: Ernesto Alterio (Serafín), Leticia Dolera (Ariadna / Penélope), Héctor 
Alterio (Emilio).

Sinopsi: Serafín (Ernesto Alterio), el quadriculat biòleg governat per la raó. Ariadna (Leticia Dolera), la 
trapezista convençuda que només la màgia i la passió poden moure el món. I l'estrafolari pare de Serafín 
el seu particular company de pis. Tot comença quan Serafín coneix i s'enamora d'Ariadna, una pacient de 
la clínica on treballa, que s'està sotmetent a un tractament d'inseminació artificial. Després de diversos 
intents fallits per aconseguir que Ariadna quedi embarassada, Serafín bojament enamorat decideix utilitzar 
el seu propi semen sense dir a ningú res, convertint-se així en el pare de la futura criatura.

A las cinco de la tarde
(Panj é asr / At Five in the Afternoon)

Gènere: Drama
Director: Samira Makhmalbaf
Protagonistes: Agheleh Rezaie (Nogreh), Abdolgani Yousefrazi (Pare), Razi Mohebi 
(Poeta), Marzieh Amiri (Cunyada).

Sinopsi: La caiguda del règim taliban a Afganistan va permetre que es tornéssin a obrir les escoles per a 
dones encara que això no vol dir que la seva vida sigui ara fàcil: moltes noies no compten amb el 
consentiment dels seus pares per estudiar, però encara així no renuncien a tenir el seu propi futur. Una 
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d'elles vol fins i tot arribar a convertir-se en president de la República. La pel·lícula intenta posar veu a les 
dones d'Afganistan, mostrar allò que els mitjans de comunicació no narren, desvelar la veritable lluita 
diària pel reconeixement i la igualtat. Personatges normals interpretats per actors no professionals 
intenten aprofundir, sense jutjar-les, en les distintes visions de la vida que tenen un home tradicionalista i 
la seva lluitadora filla.

El amor es lo que tiene
(A Lot Like Love)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Nigel Cole
Protagonistes: Ashton Kutcher (Oliver), Amanda Peet (Emily), Kathryn Hahn (Michelle), 
Kal Penn (Jeeter), Ali Larter (Gina), Taryn Manning (Ellen Geary), Gabriel Mann (Peter), 
Jeremy Sisto (Ben Miller).

 
Sinopsi: Tot comença quan dos joves es coneixen durant un vol d'un extrem del país a l'altre. Oliver 
(Ashton Kutcher) s'ha acabat de graduar de la universitat i s'ha imposat a si mateix un molt estricte pla 
per aconseguir els seus somnis d'èxit en els negocis i per trobar l'amor veritable. Emily (Amanda Peet) és 
una noia audaç i lliure a qui li atrau l'espontaneïtat i les rauxes extremes. Dues alternatives diferents, dues 
formes de veure la vida incompatibles. Potser hauran estat junts un temps curt, però Oliver i Emily 
evidentment no són l'un per a l'altre. Malgrat que tots dos continuen amb la seva vida, Oliver i Emily no 
obstant això semblen no poder oblidar del tot. Mentre que es tornen a trobar, any rera any, en ciutat rera 
ciutat, quan canvien de carrera i relacions, sempre sembla haver-hi molt que els separi. I encara així, 
també hi ha quelcom totalment inexplicable que els uneix. Hi ha quelcom en la forma en què riuen junts, 
la forma en què conversen, la forma en què sempre semblen recolzar-se l'un a l'altre quan les coses 
s'estan enfonsant.

El hombre de la casa
(Man of the house)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Stephen Herek
Protagonistes: Tommy Lee Jones (Roland Sharp), Monica Keena (Evie), Anne Archer 
(Professora Molly McCarthy), Paula Garcés (Teresa), Brian Van Holt (Eddie Zane), 
Christina Milian (Anne), Vanessa Ferlito (Heather), Kelli Garner (Barbi), R. Lee Ermey 
(Capità Nichols), Cedric the Entertainer (Percy Stevens).

 
Sinopsi: Un estricte Ranger de Texas, Roland Sharp (Tommy Lee Jones) segueix la pista d'un delator amb 
l'ajut d'un exconvicte convertit en predicador Percy Stevens (Cedric the Entertainer). Però quan el delator 
mor assassinat, el realista Sharp és assignat per protegir els únics testimonis del crim – Un grup 
d'animadores de la universitat de Texas – En una missió d'incògnit, movent-se amb les cinc incontrolables 
universitàries. Per a un home acostumat a defugir bales i a enfrontar-se a traficants de drogues fortament 
armats, s'haurà de moure entre pompons.

El Viento

Gènere: Drama romàntic 
Director: Eduardo Mignogna
Protagonistes: Federico Luppi (Frank Osorio), Antonella Costa (Alina Osorio), Pablo 
Cedrón (Miguel Dufour), Mariana Briski (Gaby), Esteban Meloni (Diego), Ricardo Díaz 
Mourelle (Comisari).

Sinopsi: El dolor, la culpa i la recerca de la felicitat són els eixos de la història de Frank (Federico Luppi), 
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un pagès de la Patagònia que no va sortir mai del seu poble. La mort de la seva filla el durà fins a Buenos 
Aires per retrobar-se amb la seva néta Alina (Antonella Costa). Frank porta la notícia de la mort de la mare 
d'Alina, els seus records i un secret que havia jurat no desvelar. La curta estada del seu avi renovarà els 
llaços afectius i permetrà a Alina reflexionar sobre la seva vida i els seus sentiments.

La casa de cera
(House of Wax)

Gènere: Terror, thriller
Director: Jaume Serra
Protagonistes: Elisha Cuthbert (Carly Jones), Chad Michael Murray (Nick Jones), Paris 
Hilton (Paige Edwards), Brian Van Holt (Bo / Vincent), Jared Padalecki (Wade), Robert 
Ri'chard (Blake), Jon Abrahams (Dalton).

  
Sinopsi: Un viatge per carretera per assistir al campionat universitari de futbol més important de l'any es 
converteix en un malson per a Carly (Elisha Cuthbert), Paige (Paris Hilton) i els seus amics quan 
decideixen acampar a l'aire lliure la nit anterior a l'esdeveniment esportiu. Un enfrontament amb un 
misteriós camioner al lloc d'acampada fa que tots es posin nerviosos, i Carly s'esforça per tal de posar pau 
entre el seu nuvi Wade (ared Padalecki) i el seu tossut germà Nick (Chad Michael Murray). Quan es 
desperten al matí següent se n'adonen que el seu cotxe ha estat manipulat. Davant el risc de no poder 
continuar el viatge, accepten la invitació d'un conductor de la localitat que els transporta fins a Ambrose, la 
ciutat més propera, a poques milles d'allà. En arribar a Ambrose visiten la seva principal atracció: la Casa 
de Cera de Trudy, que està repleta d'escultures de cera amb un aspecte que s'assembla sorprenentment a 
persones reals. Però aviat descobreixen que hi ha un motiu esborronador pel qual les escultures semblen 
tan reals. Quan aquests amics descobreixen els tenebrosos secrets de la ciutat, són assetjats per un boig 
assassí i s'embranquen en una sagnant batalla per sobreviure.

Los Dalton contra Lucky Luke
(La Vraie vie des Dalton - The Daltons)

Gènere: Comèdia, aventures 
Director: Philippe Haïm
Protagonistes: Til Schweiger (Lucky Luke), Eric Judor (Joe Dalton), Ramzy Bedia 
(Averell Dalton), Said Serrari (Jack Dalton), Romain Berger (William Dalton), Marthe 
Villalonga (Mamà Dalton), Javivi (El Tarlo), Sylvie Joly (Ma Billy), Jean Benguigui (Cap del 
poble).

 
Sinopsi: Amb l'objectiu de robar un banc i que sa mare estigui orgullosa d'ells, dos lladres fracassats 
roben un barret màgic que els farà invencibles. Joe (Eric Judor) i Averell (Ramzy Bedia) són, 
respectivament, el gran i el petit dels quatre germans Dalton, els més perillosos bandits de tota la història 
del Far West, i els seus fracassos són de tal mesura que la seva pròpia mare s'està tornant en contra 
d'ells!. Però reaccionen quan Mamà Dalton (Marthe Villalonga) els expulsa de la seva pròpia casa i 
decideixen fer que ella se senti orgullosa d'ells robant el Gulch City Bank, on la seguretat és tan alta que 
fins i tot als empleats estan entrenats en les arts del combat. Fracassen en el robatori del banc i Joe i 
Averell, junt amb els seus germans, són empresonats. A la cel·la coneixen un mexicà que els revela 
informació sobre un barret màgic que torna invencible a qui el porta. Joe i Averell decideixen 
immediatament obtenir el barret, així que fugen de la presó i es dirigeixen cap a Mèxic, deixant un caos al 
seu pas. Discutint sense aturar, Joe i Averell competeixen pel poder en una petita ciutat i s'espavilen per 
infiltrar-se en una banda de criminals, on, després d'una espectacular batalla, aconsegueixen robar el 
barret màgic al bandit que el tenia. Però els problemes només estan començant donada la constant i 
creixent rivalitat entre Joe i Averell i que la llei va darrera seu. De nou al Gulch City, els germans 
intentaran robar el banc un altre cop i aconseguir de pas que sa mare estigui orgullosa d'ells.
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Oscar. Una maleta, dos maletas, tres maletas
(Oscar)

Gènere: Comèdia
Director: Edouard Molinaro
Protagonistes: Louis de Funès (Bertrand Barnier), Claude Rich (Christian Martin), Agathe 
Natanson (Colette Barnier), Claude Gensac (Germaine Barnier), Sylvie Saurel 
(Jacqueline), Dominique Page (Bernadette), Mario David (Philippe Dubois), Germaine 
Delbat (Charlotte), Roger Van Hool (Oscar). 

Sinopsi: Bertrand Barnier és un empresari ric per al qual la vida transcorre tranquil·lament junt amb la 
seva dona i a la seva filla Colette. Per mantenir la seva forma física fa exercici regularment sota la direcció 
d'un jove atleta, la intel·ligència de la qual està lluny d'igualar la seva força física. El servei de la casa està 
perfectament atès per Bernadeta, la jove minyona, i Oscar, el xofer. No obstant això, aquesta confortable 
situació es veurà pertorbada, quan el seu col·laborador i home de confiança, Christian Martin, irromp a la 
casa a primera hora del matí per exigir a aquest un augment de sou, amb la intenció de demanar-li la mà 
al pare de la seva núvia. El caos Es desencadena a casa de Bernier quan aquest descobreix que és la seva 
pròpia filla amb què Christian desitja casar-se.

Valiant
(Valiant) 

Gènere: Comèdia, animació 
Director: Gary Chapman
Protagonistes: Ewan McGregor (Valiant), Tim Curry (General Von Tuerten), John Cleese 
(Mercury), John Hurt (Felix), Jim Broadbent (Pigeon Training Seargent), Hugh Laurie 
(Gutsy), Olivia Williams (Victoria). 

  
Sinopsi: Durant milers d'anys, els homes han recorregut als coloms per transportar missatges en temps 
de necessitat. A la II Guerra Mundial, els coloms van jugar un paper crucial per a les forces Aliades lliurant 
despatxos claus des de darrera les línies enemigues. Durant una fosca i turbulenta nit al Canal de La 
Mànega, veiem tres membres del Servei Real de Coloms Missatgers en ruta per lliurar els seus missatges. 
No obstant això, quan tenen a la vista els famosos Penya-segats blancs de Dover, una ombra negra cau 
amb brunzit per aturar-los. De tornada al quarter general a Londres, arriba la notícia que cap dels coloms 
missatgers no ha aconseguit arribar al seu destí. Les pèrdues provocades pels falcons alemanys que vigilen 
el Canal han estat grans i que es necessiten nous ocells per completar les minvades files del Servei Real de 
Coloms Missatgers. Lluny de l'escenari de la guerra, un grup de colomins veu un noticiari en un petit pub 
riberenc a l'Anglaterra rural. El noticiari mostra la gloriosa vida de l'elit del Servei Real de Coloms 
Missatgers mentre lliuren missatges, gaudeixen de la bona vida, i coneixen els coloms infermeres. Valiant 
és un dels espectadors i decideix que és això el que vol fer. Mentre Valiant parla amb Felix, l'afable però 
dur propietari del pub, sobre el seu objectiu de ser un colomí missatger, el pub és sorprès per la sobtada 
arribada d'un esquadró del Servei Real de Coloms Missatgers. Els seus membres estan en una campanya 
de reclutament i Valiant està ansiós per seguir-los, encara que tothom al pub li intenta dissuadir per ser 
massa petit. Valiant s' unirà al Servei, malgrat els esforços que sa mare, que l'estima, fa per mantenir al 
seu petit a casa. Valiant vola fins a Londres i inadvertidament rescata un colom astut i trampós 
d'imminents problemes. A canvi, el colom ajuda Valiant a fer-se un buit en el procés d'allistament del 
Servei, però obté més del que volia quan ell també es veu inesperadament embarcat. Valiant es convertirà 
en part d'un grup de reclutes inadaptats. Amb bones intencions i la fantasia de convertir-se en herois, els 
nous reclutes arriben a la base i s'enfronten cara a cara amb la dura realitat de la vida militar quan 
coneixen el seu nou sergent instructor, un brusc colomí veterà decidit a eliminar els mals reclutes. Sota la 
seva dura direcció, els colomins han d'aprendre tot allò que cal per convertir-se en coloms missatgers i en 
membres d'un equip. Encara que el dur entrenament dóna com a resultat algunes patacades i bonys, les 
macadures de Valiant són alleujades per l'encantador colom infermera, Victòria. Després d'unes poques 
setmanes, encara que els reclutes encara tenen molt a aprendre per convertir-se en autèntics coloms 
missatgers, arriben males notícies: un altre esquadró ha desaparegut i els reclutes hauran d'entrar en 
servei encara que no estiguin preparats. Els reclutes són enviats a la França ocupada, on hauran de reunir-
se amb membres de la Resistència i obtenir un missatge que hauran de portar de tornada a Anglaterra. 
Però en arribar al territori enemic l'avió que els trasllada és derrocat i els nostres reclutes es veuen perduts 
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i sense líder darrera les línies enemigues. Seran capaços de recuperar el missatge i portar-ho de tornada al 
quarter general?. Com sobreviuran els nostres reclutes als perills de la seva missió, incloent els falcons?. 
Tindran Valiant i els seus amics el coratge i la força per afrontar les dificultats i complir la seva missió?. 
Tornarà Valiant per aconseguir l'amor del seu colom infermera?. Tot es revelarà en aquesta comèdia 
familiar animada sobre un petit colomí que madura en un món més gran del que havia imaginat, quan 
tothom li deia que era massa petit per marcar la diferència. 

Yossi & Jagger
(Yossi & Jagger) 

Gènere: Drama
Director: Eytan Fox
Protagonistes: Ohad Knoller (Yossi), Yhuda Levi (Jagger), Assi Cohen (Oficial), Sharon 
Reginiano (Coronel), Aya Koren (Yaeli).

 
Sinopsi: Basat en un fet real, Yossi (Ohad Knoller) i Jagger (Yhuda Levi) retrata la història d'amor entre 
dos oficials israelians en una base de l'exèrcit situada a la frontera israeliana. Ells són comandants, estan 
enamorats, i intenten trobar un lloc propi dins d'un sistema rígid que els oprimeix, que els envia a defensar 
una causa en què no creuen necessàriament. Yossi i Jagger retrata l'estructura tràgica de la vida dels joves 
israelians d'avui. La pel·lícula presenta un conjunt encantador d'homes i dones joves als quals 
imaginaríem, ballant, estudiant i estimant. En compte d'això, a causa del servei obligatori de l'exèrcit i a la 
situació complicada a la regió, han de dedicar els seus anys al seu país, per ser soldats, a matar i ser 
matats. Sense bandera a subjectar o postura ideològica, aquesta pel·lícula narra la història de la gent jove 
que intenta sobreviure en un món impossible. Yossi, el comandant de la companyia, és un individu 
introvertit i en gran part un home-de sistema. Jagger, el Comandant de l'escamot, és un individu molt mes 
obert i alliberat. Ell és l'estrella de la companyia. Yossi està convençut de mantenir el seu amor en secret. 
Mentre que, Jagger, que està a punt d'acabar el servei, creu que Yossi hauria d'abandonar l'exèrcit amb 
ell. Poc abans sortint durant una perillosa missió, la tensió entre els amants es converteix en explosiva. 
Yossi i Jagger és un retrat amb coratge, genuí, divertit i per moments dolorós del complicat i "tòpic" món 
dels gais a l'exèrcit.

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/2005/juliol.html (14 de 14)29/07/2005 14:24:43

javascript:MM_openBrWindow('http://www.yossiandjagger.com/media_movie.asp','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.yossiandjagger.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.yossiandjagger.com/media_movie.asp','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')

	Disco local
	Tinet - Tarragona InterNET


