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Confesiones de una mente peligrosa
(Confessions of a dangerous mind)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: George Clooney
Protagonistes: Sam Rockwell (Chuck Barris), Drew Barrymore (Penny, núvia de Barris), 
Julia Roberts (Patricia), George Clooney (Jim Byrd, Agent de la CIA), Rutger Hauer 
(Keeler), Maggie Gyllenhaal (Debbie), Kristen Wilson (Loretta), Jennifer Hall (Georgia).

  
Sinopsi: Chuck Barris (Sam Rockwell) és un jove productor dinàmic i enèrgic que està obsessionat amb la 
idea d'arribar a ser algú molt important en el món de la televisió. Vull ser el millor i pujar fins al cim de 
l'olimp catòdic del moment. Així que el seu cervell comença a treballar per crear programes que es 
convertiran en autèntics èxits com "The Newlywed Game" i "The Gong Show", concursos presentats per ell 
mateix i que, gràcies al seu caràcter innovador, són enormement populars. Però al mateix temps rep la 
visita d'un misteriós personatge (George Clooney) que li proposa introduir-se en un món molt perillós: ser 
un agent de la CIA. Així que mentre creix la seva fama en el món de la televisió, es dedica a executar 
assassinats per a res més ni menys que el govern dels EUA. Fins i tot arriba al punt d'utilitzar les parelles 
guanyadores com a tapadora: els regala viatges a llocs llunyans, mentre ell du a terme les seves missions 
secretes. Però a mesura que passa el temps va perdent el control de la seva pròpia vida. Es qüestiona 
entre l'amor cap a la dona que estima (Drew Barrymore) i una misteriosa dona (Julia Roberts) que ni ell 
mateix sap que existeix en realitat o és fruit de les seves fantasies. Però això no és tot: el públic el 
comença a criticar, i per acabar-ho de rematar, acaba de descobrir que un agent traïdor pretén assassinar-
lo. Potser hagi arribat massa lluny.

Crepúsculo Rojo
(Dans le rouge du counchant)

Gènere: Drama
Director: Edgardo Cozarinsky
Protagonistes: Marisa Paredes (Clara), Bruno Putzulu (Michel), Féodor Atkine (David), 
Didier Flamand (Kusnet), Elisabeth Kaza (Comptessa von Mariassy), Aurélien Recoing 
(desconegut del replà), Rodolfo De Souza (l'home del nas vermell), Lucia Sanchez 
(pacient de Clara), Rachid Benbouchta (metge d'urgències), François Dunoyer (pare de 
Michel), Bérénice Bejo (jove del vaixell), Luna Paiva (jove del retrat), Andrée Tainsy 

(princesa Czerny), Morgana Bevenja (prostituta), Catherine Herold (Marcia), Marie Henriau (cap de servei), 
Michèle Ernou (portera).

Sinopsi: Michael, fill d'un francès nascut a l'altre costat del món, arriba a París per refer la seva vida lluny 
de la crisi econòmica d'Amèrica del Sud. Tot el seu patrimoni és un quadre d'un pintor conegut heretat de 
son pare ("Si un dia ho necessites, ven-lo a França. Val una fortuna..."). Però a París descobreix que, amb 
el quadre, ha heretat també un passat tèrbol, amagat per un pare que quasi no va conèixer. Clara, una 
dona d'una certa edat tancada en la seva professió i poc segura d'ella mateixa, rep de l'altre costat del 
món un rotlle de Súper-8: una amiga de joventut, greument malalta, li envia unes imatges d'un temps 
passat, ric en esperances militants i en despreocupació sentimental. La pel·lícula revifa en Clara els records 
d'una traïció que, igual que una ferida no cicatritzada, han sobreviscut al temps, a la distància, als 
desencants. Ella busca el culpable, que viu sota un altre nom i amb un altre rostre, per matar-lo. Aquest 
crim, "sense mòbil aparent", gest boig de fidelitat a què va ser, li du la pau interior en què ja no creia. Un 
altre acte insensat de fidelitat al passat, és el que permet David rescabalar-se. En altres temps va ser un 
pintor reconegut, i ara s'ha convertit en falsificador. Cert dia, decideix fer fracassar el complot d'uns 
traficants que el contracten i revelar a la víctima prevista la trampa que li han estès per desposseir-la del 
seu únic bé. La seva recompensa serà retrobar-se amb la dona a qui va estimar en el passat i que va 
perdre a l'altre costat del món, encara que ara ella sigui només un fantasma. Aquest "un altre costat del 
món", que turmenta el present dels personatges, és la ciutat de Buenos Aires, que els ha marcat a tots de 
manera diferent en el passat. Avui a París, les històries dels tres personatges s'encreuen i es lliguen, es 
fan ressò, sense que ells ho percebin.
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Deseando libertad
(Chasing liberty)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Andy Cadiff
Protagonistes: Mandy Moore (Anna Foster), Matthew Goode (Ben Calder), Jeremy Piven 
(Alan Weiss), Annabella Sciorra (Cynthia Morales), Mark Harmon (President James 
Foster), Caroline Goodall (Michelle Foster), Beatrice Rosen (Gabrielle), Sam Ellis (Phil), 
Martin Hancock (McGruff), Terence Maynard (Harper).

 
Sinopsi: No ha de ser fàcil ser una adolescent si el teu lloc de residència és ni més ni menys que la Casa 
Blanca. Anna Foster (Mandy Moore), és una noia, que com qualsevol jove de la seva edat, vol gaudir dels 
seus divuit anys... La seva màxima aspiració és tenir llibertat per viure com qualsevol jove americana. 
Però si és la filla única del president dels Estats Units, ho tindrà una mica difícil. Tot el que fa pot ser 
observat pels mitjans de comunicació, o ser posat en dubte; i a més els guardaespatlles són una mica 
incòmodes per a les primeres cites. En un viatge diplomàtic a Europa, Anna té l'esperança que son pare la 
deixi sortir sola sense la companyia constant dels agents del servei secret. El seu protector pare no la 
deixa però ella se les enginya per fugir. En la seva improvisada aventura europea coneix Ben Calder 
(Matthew Goode), un atractiu jove britànic del qual se sentirà cada vegada més aprop. Mentre Anna es 
planteja la manera de comptar-li qui és de veritat, descobreix que Ben també amaga un secret.

Dina
(I am Dina)

Gènere: Drama
Director: Ole Bornedal
Protagonistes: Maria Bonnevie (Dina), Gerard Depardieu (Jacob), Christopher Eccleston 
(Leo Zhukovsky), Pernilla August (Hjertrud), Bjørn Floberg (Pare de Din).

Sinopsi: Noruega, dècada de 1860, al safareig de la casa, involuntàriament, Dina causa un horrorós 
accident i, d'un sol cop, perd sa mare i l'amor de son pare. Aclaparat per la tragèdia, el pare de Dina no 
pot ni mirar la seva petita, i se separa d'ella deixant-la a l'atenció dels seus servents. Aviat la nena es 
torna ingovernable, una criatura salvatge poc disposada a parlar i incapaç de llegir. El seu únic amic és 
Tomas, un noi estable. Veient l'estat de la nena, un bon amic de la família (Depardieu) parla amb el pare i 
aconsegueix que aquest accepti un tutor que intenti retornar la nena a la civilització. Dina va a poc a poc 
sortint del seu aïllament gràcies a la seva passió pel violoncel i a l'ajut del seu tutor, però segueix tan 
obstinada i imprevisible com sempre; la relació amb son pare continua sent molt freda i la nena segueix 
confortant-se conjurant el fantasma de sa mare, fantasiejant sobre la seva trobada amb ella en el món 
dels esperits. Els anys passen i Dina es converteix en una bella jove (Bonnevie) prou peculiar i quelcom 
salvatge encara. Malgrat la diferència d'edat, i en contra del seu propi pare, es casa amb Jacob, l'amic de 
la família, i se'n va amb ell a Reinsnes, la factoria que Jacob porta al costat de la seva anciana mare Karen 
(Wenche Foss) i els seus dos fillastres Niels (Mads Dittmann Mikkelsen) i Anders (Jorgen Langhelle). Jacob 
aviat s'adonarà que la voracitat de la seva jove dona s'estén a tots els aspectes de la vida, entusiasmat 
però també exhaust, comença a qüestionar-se si la passió per la vida de Dina no acabarà amb ell. El 
fillastre més jove (Anders) i la mare de Jacob estan molt units a la nova senyora de la casa, passant per 
alt les seves excentricitats i els seus costums inapropiats per a una dama. El fillastre gran (Niels) té les 
seves pròpies idees sobre la fortuna de Jacob i la seva pròpia posició en el negoci familiar. No aprova Dina. 
Dina té bon cap per als números i a poc a poc es fa amb la comptabilitat de Reinsnes. Per a disgust de 
Niels, Jacob l'anima en el seu interès pels afers financers, portant-la fins i tot amb ell en un viatge de 
negocis a Bergen. Jacob es diverteix veient com els comerciants s'escandalitzen en veure la seva jove 
dona fumant i negociant com un més, però fins i tot ell mateix se sorprèn quan Dina insisteix a aturar-se a 
veure l'execució pública d'un enemic de l'estat. Una cara entre la multitud crida la seva atenció: és 
l'enigmàtic Leo (Eccleston) que reapareixerà en determinats moments de la seva vida abans de canviar-la 
del tot. Desgastat per l'obsessiva sexualitat de Dina, Jacob busca pau a la llar d'una vídua local. Mentre 
repara la seva teulada, cau i es trenca una cama. Dina insisteix a portar el seu marit a casa per a la seva 
recuperació. Jacob empitjora i la seva mort sembla imminent, llavors Dina pren les regnes, ella sap què fer 
per què mai no l'abandoni. No assisteix al funeral del seu marit, sinó que es tanca a la seva habitació 
comportant-se com una salvatge i negant-se a parlar com va fer anys enrera. De nou és el seu antic amic 
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Tomas qui l'ajuda, però aquesta vegada (davant la insistència d'ella i la sorpresa d'ell) convertint-se en el 
seu amant. Jacob acompanya ara sa mare en l'altre món i apareix també davant Dina. tampoc no l'ha 
abandonat. Niels decideix trobar l'última voluntat de son pare i arrabassar-li el control del negoci a l'esposa 
del seu padrastre, però Dina acaba amb el seu dol i assumeix els seus deures com a cap de Reinsnes.
Al contrari que tots, Dina sembla no ser conscient del seu embaràs i fins i tot rebutja qualsevol comentari 
respecte d'això. Quan marxa als boscos a donar a llum, és de nou Tomas qui va a la seva recerca. Encara 
que ella ho nega, ell està convençut que el nen és seu. Fins i tot malgrat les moltes objeccions del pare de 
Dina, el nadó és batejat amb el nom de Benjamin sense cap respecte a la tradició de donar un nom 
familiar al primer descendent. Tot empitjora quan Dina envesteix contra la seva madrastra Dagny. La 
família s'ofèn de nou quan Dina, que no té temps per a nadons, decideix deixar al seu petit a l'atenció 
d'una dida soltera (Stina) que acaba de perdre el seu propi fill, però ningú no s'atreveix a discutir amb 
Dina, i Stina, a poc a poc, va creant la seva pròpia llar a Reinsnes criant Benjamin com si fos el seu propi 
fill. Un foc al graner de Reinsnes obliga a desallotjar una festa en un vaixell ancorat prop del fiord, de 
sobte apareix un estrany que es llança al rescat. És el misteriós rus Leo Zjukovskiij que causa un efecte 
hipnòtic en Dina. Junts es faran càrrec del rescat. Leo marxa amb la promesa de tornar mentre Dina 
s'esvalota amb l'arribada d'un violoncel que va pertànyer a Lorch, el seu estimat tutor. La melangia torna a 
Reinsnes. Quan Dina s'assabenta que Stina està embarassada de Niels, li diu a aquest que, o es casa amb 
la dona a qui ha violat, o marxi per sempre de Reinsnes... sap que Niels ha estat robant al negoci. Leo 
torna a Reinsnes i Dina espera que aquesta vegada es quedi. Niels, davant les amenaces, proposa 
matrimoni Stina, però ella el rebutja i Niels es suïcida. Quan Leo marxa de nou, Dina s'entrega a Tomas 
però li suggereix que es casi amb Stina. El pare de Dina li diu a la seva filla que sap on pot trobar el 
misteriós rus, està entre reixes acusat de tramar contra el govern. Ella va a buscar-lo a Bergen segura que 
el podrà ajudar però només li permeten una curta visita abans d'expulsar-la de la presó. De tornada a casa 
només pensa en una cosa: si Leo torna, mai no el tornarà a abandonar.

Quiero ser superfamosa
(Confessions of a teenage drama queen)

Gènere: Comèdia
Director: Sara Sugarman
Protagonistes: Lindsay Lohan (Mary Elizabeth Cep/Lola), Adam Garcia (Stu), Glenne 
Headly (Karen), Alison Pill (Ella), Eli Marienthal (Sam), Carol Kane (Miss Baggoli), Megan 
Fox (Carla), Sheila McCarthy (Mrs. Gerard), Tom McCamus (Calum).

 
Sinopsi: Quan un és adolescent, qualsevol petit contratemps es transforma en un problema de gegantines 
dimensions, quasi com una tragèdia. Això és el que li succeeix a la jove Lola Cep (Lindsay Lohan). Ella té 
dos grans passions: la primera és atendre la seva imatge, i la segona és la música; tot mentre la seva vida 
transcorre a la ciutat de Nova York. Però arriba el dia en què la seva vida es transforma en un "infern": la 
seva família decideix mudar-se i deixa la Gran Illa per a anar-se'n a viure a una àrea residencial als afores 
de l'Estat de Nova Jersei. Per a ella és el final, la gran tragèdia, ja res no val la pena, perquè ha de deixar 
enrera el seu món, la seva vida. Així que arriba a la seva nova llar amb molts interrogants en la seva 
existència. I és que aquest canvi representa començar de zero en tots els sentits. En primer lloc ha de fer 
noves amistats a l'escola, quelcom que no és gens fàcil, ja que allà trobarà a una nova rival que li farà la 
vida impossible. I a més el somni de la seva vida, que no és un altre que el de ser famosa, és molt més 
difícil complir-ho en un lloc com aquell. Així que l'única manera de fugir d'aquesta nova realitat és la 
música. Però la seva banda favorita està a punt de dissoldre's, i no hi ha manera possible de poder trobar 
entrades per al concert de comiat.

Shin Chan Operación Rescate
(Tip and Run Pig Hoof Battle) 

Gènere: Animació
Director: Keiichi Hara

Sinopsi: Shin Chan viu l'aventura més esbojarrada per salvar el món a Operació Rescat, un còctel explosiu 
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carregat de baralles, persecucions, màquines sofisticades, agents secrets i, com no, bon humor. Els 
Unglots són un delirant grup terrorista que planeja dominar el món mitjançant un virus informàtic que té 
vida pròpia. L'espectacular agent especial Sexy Girl s'infiltra en l'organització per robar el CD que conté el 
fatídic programa, però la missió no té èxit i els criminals l'acaben segrestant juntament amb en Shin Chan 
i els seus amics de l'escola, que es veuen involucrats en el cas per accident. Els pares d'en Shin Chan, al 
costat de l'agent secret Musculman, decideixen sortir a la recerca del seu fill. Comença una carrera contra 
rellotge per salvar el destí del món que reunirà tots els protagonistes a la base secreta dels Unglots.

Venganza ciega
(Out for a Kill)

Gènere: Acció
Director: Michael Oblowitz
Protagonistes: Steven Seagal (Robert Burns), Corey Johnson (Ed Grey), Michelle Goh 
(Tommie Ling), MC Harvey (King), Kata Dobó (Maya Burns).

 
Sinopsi: Sofia, Bulgària: Tommy Ling i Ed Gray, agents del departament per a la lluita contra la droga 
(DEA) dels Estats Units, arriben a un club nocturn en què s'ha produït una matança. No han deixat ningú 
amb vida, la màfia xinesa ha anunciat la seva arribada a l'Europa de l'Est. A París, Wong Dai (l'emperador) 
es delecta mirant les cares al voltant de la taula de conferències. "Un Tong unit té el poder prou gran per 
apartar del negoci altres organitzacions. Estem davant l'inici d'una nova era". Mentrestant, l'arqueòleg 
Robert Burns ha fet un descobriment inquietant en una excavació a la frontera de Xina. Els Tong 
s'assabenten que Robert ha destapat el seu secret i el persegueixen. Robert arriba a la frontera, però Yi no 
té tanta sort rep una bala. Però els Tong s'asseguren que Robert caigui en una trampa i sigui detingut per 
les autoritats xineses. A la presó, Tommy i Ed interroguen Robert, però tot el que els diu és: "Sóc 
innocent". Quelcom inquieta Tommy, potser estigui dient la veritat. A més la DEA ha tramat un pla per a 
Robert. Negocien amb les autoritats xineses el seu alliberament perquè els Tong pensin que Robert està 
cooperant amb la policia. Així que converteixen Robert en un esquer. De tornada als Estats Units, els Tong 
envien dos dels seus assassins més letals a la recerca de Robert. En un combat d'espases, Robert és l'únic 
a quedar en peu, la qual cosa fa pensar als Tong que no s'enfronten a un simple professor d'arqueologia. 
Quan els Tong assassinen Maya, l'esposa de Robert, desencadenen una força imparable. Robert dóna caça 
un per un els soldats Tong i, fent un homenatge a les arts marcials clàssiques xineses, desplega les 
habilitats de lluita d'un veritable mestre. Les pistes el porten des dels carrers del barri xinès de Nova York, 
a través de carrerons i tuguris d'opi d'Europa de l'est fins als bancs del riu Siena a París. Robert 
s'embranca en un enfrontament intens mà a mà, en lluites amb armes i en persecucions motoritzades. La 
mort de cada soldat Tong li facilita una peça del trencaclosques: un kanji tatuat al canell de la mà. 
Aquestes peces juntes condueixen Robert fins al mestre: Wong Dai. En un gir inesperat, Robert comprèn 
que Wong Dai l'ha utilitzat per acabar amb tots els seus rivals. Però atenció amb l'assassí imparable. 
Robert no es detindrà fins que hagi consumat la seva revenja.

Perfecto amor equivocado

Gènere: Drama
Director: Gerardo Chijona
Protagonistes: Luis Alberto García (Julio), Sancho Gracia (Manolo), Susana Pérez 
(Myriam), Mónica Alonso Solares (Milly), Beatriz Valdés Fidalgo (Silvia), Sheila Roche 
(Ana), Rocasolano Yotuel Romero (Leoncio), Javier Gurruchuga (Javier), Lucas Rodríguez 
(Charlie Iznaga), Mijail Mulkay Bordón Perdomo (David), Samuel Juan Claxton Laxton 
(Vell Negre), Jorge Alís Pérez (Rodríguez), Paula Andrea Alí Rivera (Presentadora), 
Georbis Martínez Manzo (Diego).

Sinopsi: Tenint en compte les aparences, es podria afirmar que la vida de l'escriptor cubà Julio del Toro 
(Luis Alberto García) és la d'un guanyador nat. La seva carrera està plena d'èxits, té sota control la vida de 
la seva dona Miriam i de la seva filla Milly... a més gaudeix de la companyia de la seva amant Silvia. Què 
més pot demanar? Potser ja va essent hora que les dones que envolten la seva vida comencin a prendre 
les regnes de la situació i prenguin les decisions que ell no és capaç d'assumir. La vida idíl·lica de Julio del 
Toro s'enfonsa quan torna d'un dels seus freqüents viatges a l'estranger. Per a la seva sorpresa descobreix 
que la seva filla surt amb un espanyol més gran que ell i que la seva amant li llença un ultimàtum. Damunt 
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una jove periodista realitza un reportatge sobre l'escriptor qüestionant la seva creativitat com a literat. 
Julio té un problema que aflora en aquestes circumstàncies: és incapaç de prendre decisions i està ple 
d'inseguretats.

Harry Potter y el prisionero de Azkaban
(Harry Potter and the prisoner of Azkaban)

Gènere: Aventures, fantàstica 
Director: Alfonso Cuarón
Protagonistes: Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), 
Rupert Grint (Ron Weasley), Robbie Coltrane (Hagrid), Gary Oldman (Sirius Black), Alan 
Rickman (Professor Snape), Tom Felton (Draco Malfoy), David Thewlis (Remus Lupin), 
Timothy Spall (Peter Pettigrew), Michael Gambon (Albus Dumbledore), Julie Christie 
(Madam Rosmerta), Pam Ferris (Marge), Dawn French (La Dama del Retrat), Paul 

Whitehouse (Sir Cadogen), Maggie Smith (Professora McGonagall), Julie Walters (Sra. Weasley), Mark 
Williams (Arthur Weasley), Richard Griffiths (Oncle Vernon), Fiona Shaw (Tia Petunia), Emma Thompson 
(Professora Trelawney).

 
Sinopsi: Harry Potter i els seus amics Ron i Hermione tornen per passar el seu tercer any al Col·legi 
Hogwarts de Màgia i Bruixeria on els adolescents es veuen obligats a fer front als seus més foscos temors 
quan s'enfronten a un perillós presoner que s'ha escapolit i als també terribles Demèntors que són enviats 
allà per protegir-los. Harry Potter, de 13 anys, està passant a contracor un altre estiu més amb els 
Dursley, els seus depriments parents, "portant-se bé" mentre s'avorreix i sense practicar cap tipus de 
màgia. És a dir, fins que la manaire germana de l'oncle Vernon, la tia Marge, ve de visita. La tia Marge ha 
estat especialment horrible amb Harry i aquesta vegada el pressiona tant que ell "accidentalment" fa que 
s'infli com un monstruós globus i se'n vagi a la deriva. Tement el càstig dels seus oncles (i la repercussions 
que tindrà a Hogwarts i al Ministeri de la Màgia, que prohibeixen totalment als estudiants fer encanteris en 
el món no màgic), Harry fuig enmig de la nit. Ràpidament és recollit pel "Nitrèpid Bus" vehicle violeta de 
tres pisos que el porta al pub de la Marmita Foradada. En arribar, Harry és rebut pel Ministre de la Màgia, 
Cornelius Fudge, que inexplicablement no el castiga pel seu indegut ús de la màgia i en compte d'això 
insisteix que passi la nit a la Marmita Foradada abans de tornar a Hogwarts. Resulta que la raó per la qual 
Fudge no expulsa Harry és que un perillós i enigmàtic mag, Sirius Black, s'ha escapat de la Presó 
d'Azkaban i es creu que està buscant Harry. (Segons la llegenda Black va ser el responsable de portar a 
Lord Voldemort fins als pares de Harry i de la posterior mort d'aquests, i ara està decidit a matar també 
Harry). Per tant, l'únic lloc segur per a ell és a Hogwarts. Però, per empitjorar les coses, a Hogwarts 
s'allotgen els aterridors guardes d'Azkaban, els Demèntors, que s'han instal·lat al col·legi per tractar de 
protegir Harry de Black i a la resta dels estudiants. Els Demèntors absorbeixen les ànimes de les seves 
preses i malaraudadament per a Harry semblen sentir-se inexplicablement atrets per ell. La seva 
inquietant presència deixa glaçat de terror el jove mag, deixant-lo pràcticament indefens, fins que el 
professor Lupin, el nou professor de Defensa contra les Forces del Mal, ensenya Harry com utilitzar 
l'Encantament Patronus per protegir-se dels efectes paralitzants dels Demèntors. Mentrestant, el tercer 
any d'Harry a Hogwarts està ple de nous i fascinants personatges com Becbrau, una criatura màgica 
meitat ocell i meitat cavall anomenada "Hipògrif"; misterioses trobades amb el presagi de la mort conegut 
com el "Grim"; i impressionants aventures, incloses les visites clandestines al poble de mags 
d'Hogsmeade, desxifrant secrets ocults en un encantat Mapa de Magatotis, i un viatge aterridor a Can 
Alfred (l'edifici més embruixat de Gran Bretanya). Pel camí, Harry intentarà entendre la raó de les 
desconcertants aparicions i desaparicions d'Hermione amb l'ajut de Ron i del gegant Hagrid, que ha 
assumit un nou càrrec a Hogwarts com a professor que es fa càrrec de l'assignatura Criança de Criatures 
Màgiques. Sembla inevitable una confrontació entre Harry i l'enigmàtic presoner Sirius Black... però, quina 
és exactament la relació del Professor Lupin amb Black? Quin és el fosc secret que el Professor Snape està 
tan ansiós per desvelar? I per què està Scabbers, la rata mascota de Ron, tan desesperada per escapar de 
les seves mans? Harry necessitarà tot el valor, la màgia i el suport que pugui reunir per respondre a 
aquestes preguntes i descobrir la veritat que hi ha darrera Sirius Black i els seus llaços amb el misteriós 
passat del jove i superdotat mag.
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Amor sin condiciones
(Unconditional love)

Gènere: Comèdia 
Director: P. J. Hogan
Protagonistes: Kathy Bates (Grace Beasley), Rupert Everett (Dirk Simpson), Meredith 
Eaton (Maudey), Dan Aykroyd (Pete), Jack Noseworthy (Andrew), Jonathan Pryce (Victor 
Fox), Peter Sarsgaard (Netejador de finestres).

 
Sinopsi: Grace Beasley (Kathy Bats) ha dedicat la vida a fer-se càrrec del seu marit i els seus fills, i a 
somiar amb Víctor Fox, un cantant melòdic internacionalment famós les emocionants i atractives balades 
del qual l'han convertit en objecte de desig de milers de dones. La vida de Grace es torna del l'inrevés 
quan el seu marit (Donen Aykroyd), enmig d'una crisi de maduresa, l'abandona per anar a la recerca 
d'aventures. Grace creu trobar la salvació en una de les escasses aparicions en viu de Víctor Fox, que 
tindrà lloc a la seva ciutat, Chicago, i aconsegueix fer-se amb una invitació, però llavors Víctor és 
assassinat, víctima d'una estranya sèrie d'assassinats atribuïts a l'"Assassí de la Ballesta". Tot s'ha 
enfonsat davant ella i Grace decideix que ha arribat el moment de prendre les regnes de la seva vida, 
s'embarca en un viatge a Gal·les per assistir al funeral de Víctor, ignorant que el destí té nous plans per a 
ella, en els quals també es veurà embolicat el company sentimental de Víctor Fox, l'amargat Dirk Simpson 
(Rupert Everett), l'existència del qual ha estat un secret durant quasi vint anys. Grace i Dirk tenen més 
d'una cosa en comú. 

Camino de Santiago. El origen

Gènere: Documental
Director: Jorge Algora

Sinopsi: Segle XIII, una petita població de muntanya situada en algun lloc de França. Allà hi viu Mathieu, 
un jove interessat pel coneixement que ha sentit parlar de l'existència d'un Camí que condueix a Santiago 
de Compostel·la on diuen que es troben enterrats les restes de l'Apòstol Sant Jaume. Altres llengües 
atribueixen el camí la capacitat de transformar el viatger, ho eleven a la categoria de camí d'iniciació: tota 
persona que emprengui aquest pelegrinatge acaba convertint-se en un ésser més savi, més coneixedor de 
si mateix. Mathieu sap que no és un viatge exempt de perills, és probable que no aconsegueixi arribar al 
seu destí, és probable que no torni a la seva terra. Així i tot decideix partir, la seva ànsia d'adquirir 
coneixement és més intensa que la seva por. Mathieu s'encreua amb molta gent durant el seu periple i 
cada trobada li ensenya quelcom nou dels altres i de si mateix. A partir de l'atenta observació del que 
l'envolta, Mathieu descobreix la simbologia implícita en el joc de l'oca, el significat d'espirals, laberints i 
estendards religiosos, la bruixeria i els seus amulets, entra en contacte amb ordes religiosos com la dels 
templers i amb alguns dels diversos gremis que van aparèixer en aquesta Europa primigènia a la vora del 
Camí. El seu viatge transcorre per diversos llocs emblemàtics del nord d'Espanya. Visita monestirs com el 
de San Juan de la Peña, a l'Aragó; el de Leyre, a Navarra; o el de Sahagún, a Lleó, i es fixa en tota la 
simbologia que els mestres picapedrers van esculpir a les pedres. Se sorprèn també en veure com en 
esglésies com la de San Juan de Ortega o de Santa Marta de Tera un capitell és il·luminat directament pels 
raigs del sol els dies d'equinocci. Mathieu ha de superar moltes proves al llarg del seu camí. Alguna d'elles 
el duen quasi fins a la mort com quan és assaltat per uns bandolers que es fan passar per pelegrins, 
quelcom habitual en l'època. Afortunadament, en el segle XIII ja existien multitud d'albergs i hospitals al 
llarg del Camí que havien estat construïts pels monjos cluniacencs per ajudar el viatger. En un d'aquests 
hospitals, Mathieu descansa i es recupera de les ferides. Després d'aquest incident, el viatge de Mathieu 
acaba en un lloc a la costa, de nom Fisterra, en aquella època últim racó occidental del món i lloc en què 
comença el país dels morts. Allà veurà com el sol experimenta cada dia una particular mort iniciàtica.
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El código
(The Code / La mentale)

Gènere: Acció
Director: Manuel Boursinhac
Protagonistes: Samuel Le Bihan (Dris), Samy Naceri (Yanis), Clotilde Courau (Nina), 
Marie Guillard (Lise), Michel Duchaussoy (Fèche), Philippe Nahon (Simon), Bibi Naceri 
(Rouquin).

 
Sinopsi: Dris (Samuel Li Bihan) ha estat diversos anys a la presó, i ara pretén tornar amb els seus. Però 
vol fer ras i curt a la seva vida, i així començar de nou. Així que s'ha mudat a viure amb Lisa (Marie 
Guillard), una noia responsable que l'estima de veritat i que no podria suportar perdre'l una altra vegada: 
l'ha estat esperant tots aquests anys per emprendre una vida junts. Ell ha trobat un treball per al qual 
s'aixeca cada matí a l'albada i en el qual descarrega camions de verdura. Però al mateix temps Dris es 
troba que els perdularis que coneix ja no respecten el codi, que no és una altra cosa que la llei d'aquells 
que viuen per damunt de la llei. Entre ells hi ha Yanis (Sami Naceri), l'autèntica encarnació del costat fosc 
que pretén convèncer-lo que torni amb ells. I és que pel propi codi, el seu cosí Yanis trobaria perfectament 
natural que Dris tornés amb ells, es tornés a unir a la banda i compartís amb ells els seus actes criminals, 
com abans. Aquesta és una de les raons per les quals vol sortir d'aquest entorn, i ho intenta de tot cor. 
Però no serà gens fàcil.

La mejor juventud Vol.1
(La Meglio gioventù)

Gènere: Drama
Director: Marco Tullio Giordana
Protagonistes: Luigi Lo Cascio (Nicola Carati), Alessio Boni (Matteo Carati), Adriana Asti 
(Adriana Carati), Sonia Bergamasco (Giulia Monfalco), Fabrizio Gifuni (Carlo Tommasi), 
Maya Sansa (Mirella Utano).

 
Sinopsi: Ens trobem davant el retrat clarivident i desencantat d'una família italiana al llarg de quaranta 
anys d'història d'aquest país. Més concretament de la família Carati, que està representada pels germans 
Nicola (Luigi Lo Cascio) i Matteo (Alessio Boni). A ambdós els uneixen els mateixos somnis de joventut, 
fins al dia en què, decebuts pel resultat d'una experiència personal que no desvelarem, cadascú busca el 
seu propi camí. Mentre que el primer entra a formar part dels pròspers moviments juvenils, el segon, un 
home culte però necessitat d'una certa disciplina, decideix ingressar al cos de policia. A partir d'aquest 
moment, les seves respectives vides es van enriquint en conèixer diversos personatges. Cadascún d'ells 
forma part de l'ampli escenari social que en mou en aquest teló de fons anomenat Itàlia, en el qual certes 
cançons van marcar aquesta època, i els triomfs aconseguits per la selecció italiana de futbol van tenir 
tanta importància per als habitants necessitats alegries.

Por amor al arte
(The shape of things)

Gènere: Drama
Director: Neil LaBute
Protagonistes: Rachel Weisz (Evelyn), Paul Rudd (Adam), Gretchen Mol (Jenny), 
Frederick Weller (Philip).

 
Sinopsi: Adam (Paul Rudd) i Evelyn (Rachel Weisz) són parella; ella és temperamental, té molta 
personalitat i gran atractiu. Estudia Art i ara dedica tot el seu temps a la preparació final de la seva tesi. 
Adam, boig per la seva núvia, ha canviat molts traços de la seva personalitat ni més menys que per 
agradar la seva noia. Ha passat de ser un jove com molts, més aviat avorrit i insubstancial, a ser el noi 
més popular del campus universitari. Potser això agradi la seva núvia, però Adam tindrà problemes amb 
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els seus amics, Jenny (Gretchen Mol) i Phillip (Fred Weller), que no accepten el canvi tant a nivell físic com 
emocional del nuvi d'Evelyn. Aquí comencen els problemes, amb conseqüències inesperades per a tothom. 
Jenny i Phillip veuen molt perillós el joc d'Evelyn amb Adam, que el considera com un projecte per a la 
seva tesi, un objecte per remodelar.

Superagente Cody Banks 2: Destino Londres
(Agent Cody Banks 2: Destination London)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Kevin Allen
Protagonistes: Frankie Muniz (Cody Banks), Anthony Anderson (Derek), Hannah 
Spearritt (Emily), Cynthia Stevenson (Sra. Banks), Daniel Roebuck (Sr. Banks), Keith 
David (Director de la CIA), Santiago Segura (Santiago), Anna Chancellor (Jo Kenworth), 
Keith Allen (Diaz), James Faulkner (Kenworth), David Kelly (Trival).

 
Sinopsi: Salvar el món... una altra vegada. Frankie Muniz torna com l'espia superguai Cody Banks a la 
comèdia familiar atapeïda d'acció Superagent Cody Banks 2: Destí Londres. En la nova aventura de Cody, 
un astut agent de la CIA (i instructor del propi Cody) ha robat un dispositiu de control mental d'alt secret 
al govern dels Estats Units. Amb la seguretat mundial en perill, Cody ha de desplaçar-se d'incògnit a 
Londres per aconseguir portar-lo de tornada. A l'altre costat de l'oceà i embolicat en problemes, Cody es 
veu obligat a fer-se passar per un estudiant d'una prestigiosa escola de música en règim d'internat i a 
evitar que els altres nois descobreixin la seva veritable identitat, tot mentre s'infiltra en caus secrets, 
segueix la pista al seu objectiu i toca el clarinet. Per ajudar-lo en la seva missió, se li assigna a Cody un 
nou instructor: un divertit agent, reprovat per la CIA, anomenat Derek (Anthony Anderson) que està 
tractant desesperadament de recuperar el favor de l'Agència. Se suposa que es farà passar pel cuiner de 
l'internat, encara que malauradament no té ni idea de cuinar.

Vaya con Dios
(Vaya con Dios)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Zoltan Spirandelli
Protagonistes: Michael Gwisdek (Benno), Daniel Brühl (Arbo), Matthias Brenner 
(Tassilo), Chiara Schoras (Chiara), Traugott Buhre (Abad Stephan), Heinz Trixner (Padre 
Claudius), Christel Peters (Mare de Tassilo), Bettina Zimmermann (Beata).

 
Sinopsi: Narra la història de tres monjos cantors, Benno, Arbo i Tassiloque es veuen obligats a abandonar 
el seu monestir de Brandenburg en direcció a la Toscana, aquest primer completament arruïnat, per anar a 
la recerca dels únics germans que queden de la seva congregació. Armats tan sols amb la seva veu, sense 
coneixement del món i amb les seves senzilles peces de vestir a l'esquena, tots tres travessen territoris 
poc familiars per a ells, observant en el seu deambular els encants dels nous voltants que van descobrint. 
Però també s'enfronten amb un remolí de divertits reptes i lluiten contra aquest estrany sentiment que és 
la temptació quan coneixen una jove i radiant dona i comencen a qüestionar-se la seva missió a la vida. 
Ràpidament descobreixen que hi ha una primera vegada per a tot, i per a Arbo pot ser el començament del 
seu primer amor. Embarcar-se en un viatge impredible amb amics pot canviar la vida d'un home en molts 
aspectes. Però, què passa si aquest home és un monjo? Pot veure's temptat igual que qualsevol altre 
mortal? . Els tres monjos abandonen el seu monestir per trobar els únics germans de la seva congregació 
que queden.

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/juny.html (8 de 15)14/06/2005 13:59:48

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/mgm/cody_banks_2/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.futuresecretagent.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/mgm/cody_banks_2/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.vayacondios-derfilm.de/pages/trailer.htm','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.vayacondios-derfilm.de/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.vayacondios-derfilm.de/pages/trailer.htm','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Contra las cuerdas
(Against the ropes)

Gènere: Drama
Director: Charles Dutton
Protagonistes: Meg Ryan (Jackie Kallen), Omar Epps (Luther Shaw), Joe Cortese (Irving 
Abel), Tony Shalhoub (Sam La Rocca), Tim Daly (Gaven Ross), Kerry Washington Col·lega 
de Kallen), Charles Dutton (Entrenador Felix Reynolds).

 
Sinopsi: Filla d'un entrenador, Jackie Kallen (Meg Ryan) es va criar entre les cordes d'un gimnàs del 
centre de Detroit, en companyia del seu oncle que també era boxejador. Jackie observava meravellada els 
esforços de molts joves per convertir-se en campions i somiava que algun dia entraria a formar part 
d'aquest esport que portava en la sang. Ara, als 36 anys, Jackie es troba disposada a prosseguir la tradició 
familiar. Està cansada de fer de secretària executiva d'Irving Abel (Joe Cortese), director del Cleveland 
Coliseum, quan tots dos saben que és ella la que realment dirigeix el coliseu. Tractant d'introduir-se en el 
món de la boxa, Jackie passa molt de temps en el D'Agostino, un tuguri de mal ambient famós pel seu 
alcohol de garrafa i els seus talls de carn sagnosos. Després de prendre unes copes amb el reporter 
esportiu televisiu de moda de Cleveland, Gavin Reese (Tim Daly), Jackie acaba ficada en una discussió 
amb el magnat boxístic del Mitjà Oest Sam La Rocca (Tony Shalhoub). Per posar-la en evidència, La Rocca 
li ven per un dòlar el contracte d'un dels seus lluitadors, però és justament el que val Devon Greene (Tory 
Kittles), que s'interessa més per fumar crack que per la boxa. Però el dòlar de Jackie acaba rendint-li 
dividends. El dia que va al pis de Devon per dir-li que és el seu nou mànager, arriba just quan Luther Shaw 
(Omar Epps), el perdonavides de l'home que li passa la droga a Devon, està donat-li una pallissa. Jackie se 
n'adona de seguida que és Luther, no Devon, qui té potencial per convertir-se en campió. Jackie paga la 
seva fiança, el convenç perquè provi sort a la boxa i després, amb l'ajut de Felix Reynolds (Charles S. 
Dutton), un veterà entrenador que surt del seu retir, transforma Luther, que passa de ser un perdulari 
condemnat a acabar a la presó a convertir-se en un púgil ben entrenat. I al mateix temps Jackie es 
converteix en un dels mànagers femenins de més èxit en la història de la boxa.

Blueberry. La experiencia secreta
(Blueberry)

Gènere: Western
Director: Jan Kounen
Protagonistes: Vincent Cassel (Mike S. Blueberry), Juliette Lewis (Maria), Michael 
Madsen (Wallace Sebastian Blount), Eddie Izzard (Werner Amadeus von Luckner), Colm 
Meaney (Jimmy McLure), Temuera Morrison (Runi), Nichole Hiltz (Lola), Djimon Hounsou 
(Woodhead), Tcheky Karyo (El tiet), Ernest Borgnine (Rolling Star), Hugh O'Conor (Jove 
Mike S. Blueberry), Vahina Giocante (Madeleine), Geoffrey Lewis (Sullivan).

 
Sinopsi: Mike Blueberry és el xèrif d'una localitat del llunyà Oest anomenada Palomito. En la seva 
infantesa i joventut va ser educat pels indis. Mentre exerceix el seu càrrec de defensor de la llei intenta 
mantenir l'equilibri existencial entre les seves dues cultures, corrent el risc de convertir-se en un pària en 
ambdues. Un bon dia un misteriós assassí farà que canvï tot. S'anomena Wally Blount i camina a la recerca 
d'un antic tresor indi. En la seva recerca està convertint Palomito en un autèntic infern. Blueberry ha 
d'intervenir enfrontant-se a més al seu propi passat. Amb l'ajuda del xaman Runi, el "germà" amb qui va 
créixer, Blueberry s'enfrontarà a Blount. La batalla contra aquest acabarà a les Muntanyes sagrades. Allà 
Blueberry al seu torn haurà de lluitar contra els seus propis dimonis per alliberar el seu esperit.
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El milagro
(Miracle)

Gènere: Drama
Director: Gavin O'connor
Protagonistes: Kurt Russell (Herb Brooks), Patricia Clarkson (Patty Brooks), Noah 
Emmerich (Craig Patrick), Sean McCann (Walter Bush), Kenneth Welsh (Doc Nagobads), 
Eddie Cahill (Jim Craig), Patrick O'Brien Demsey (Mike Eruzione), Michael Mantenuto (Jack 
O'Callahan), Nathan West (Rob McClanahan), Kenneth Mitchell (Ralph Cox), Eric Peter-
Kaiser (Mark Johnson), Bobby Hanson (Dave Silk), Joseph Cure (Mike Ramsey), Billy 

Schneider (Buzz Schneider), Nate Miller (John 'Bah' Harrington).

 
Sinopsi: Som al 1979. Els Estats Units estan passant per una crisi, i és un país necessitat d'esperança. En 
plena Guerra Freda, la nació necessita agafar-se a qualsevol fet que els doni de nou seguretat per a sortir 
endavant. I potser l'esport sigui un dels pocs àmbits que podia donar una alegria als nord-americans. Herb 
Brooks (Kurt Russell) és l'entrenador de la selecció d'hoquei gel dels EUA. Vint anys abans, va ser exclòs 
de l'equip Olímpic dels Estats Units que més tard guanyaria la medalla d'or a Squaw Valley. I ara vol 
treure's aquesta espina clavada, i pretén fer campió dels Jocs Olímpics al seu equip. Però no ho té gens 
fàcil: els seus jugadors són universitaris, i no tenen moltes possibilitats. A més, han d'enfrontar-se a 
l'extraordinari equip de la Unió Soviètica, considerat el millor del món en aquests moments. Encara que té 
un punt a favor: juguen a casa, ja que els Jocs Olímpics se celebren a Lake Placid. Brooks desafia els seus 
jugadors perquè es deixin la pell a cada partit, perquè durant aquestes dues setmanes que dura el torneig 
ho donen tot a la pista per aconseguir l'anhelat objectiu. Quelcom que alguns veuen com un autèntic 
miracle.

El misterio de Wells
(The Reckoning)

Gènere: Drama
Director: Paul McGuigan
Protagonistes: Paul Bettany (Nicholas), Willem Dafoe (Martin), Brian Cox (Tobias), 
Marián Aguilera (Amant de Nicholas), Gina McKee (Sarah), Vincent Cassel (Lord De 
Guise), Simon McBurney (Stephen), Tom Hardy (Straw), Elvira Mínguez (Martha), Ewen 
Bremner (Simon Damian), Stuart Wells (Springer).

 
Sinopsi: A l'Anglaterra del segle catorze un monjo, Nicholas (Paul Bettany) fuig al bosc després de matar 
accidentalment el marit de la seva amant. Allà coincideix amb un grup de teatre ambulant que lidera 
Martin (Willem Dafoe), i és testimoni de l'assassinat d'un d'ells. No li queda més remei que substituir-lo i 
unir-se al grup per representar moralines de tota classe de poble en poble. Fins que arriben a una població 
on una noia sordmuda és acusada d'un crim i de bruixeria. Els actors decideixen intentar resoldre el cas, 
deixant de costat els contes bíblics que representen i portant a escena el crim com una obra del seu 
repertori. Mentrestant, Nicholas trobarà la manera de redimir els seus pecats.

Whale Rider
(Whale Rider)

Gènere: Drama 
Director: Niki Caro
Protagonistes: Keisha Castle-Hughes (Pai), Rawiri Paratene (Koro), Vicky Haughton 
(Flowers), Cliff Curtis (Porourangi), Grant Roa (Tío Rawiri), Mana Taumaunu (Hemi).

 
Sinopsi: En una petita població costera de Nova Zelanda, els Maoris afirmen ser descendents de Paikea, el 
Genet de Balenes. A cada generació des de ja fa més de 1000 anys, un baró hereu del cap li succeeix en el 
títol. Aquest moment ha arribat. El fill gran del cap, Porourangi, és pare de bessons: un nen i una nena. No 
obstant això, la mare i el nen moren en el decurs del part. La nena supervivent rebrà per nom Pai. Abatut 
pel dolor, son pare l'abandona a l'atenció dels seus avis. Koro, el seu avi i Cap, no la reconeix com a 
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hereva de la tradició i la rebutja. No obstant això, la seva àvia Flowers veu més enllà: és una nena 
desesperada per ser estimada; i Koro, a poc a poc, aprèn a estimar-la. Quan el pare de Pai, Porourangi, 
ara un artista reconegut internacionalment, torna a casa després d'una absència de dotze anys, Koro 
espera que tot ja hagi estat resolt i que Porourangi accepti el seu destí i es converteixi en el seu successor. 
No obstant això, Porourangi no té la intenció de convertir-se en Cap; la seva llarga absència l'ha separat 
tant física com emocionalment de la seva gent. Després d'una amarga discussió amb Koro, se'n va i s'endú 
amb ell Pai. Ella inicia el viatge però torna ràpidament, afirmant que el seu avi la necessita. Cegat pels 
prejudicis, fins i tot Flowers no pot convèncer Koro que Pai és la seva hereva natural. L'ancià cap està 
convençut que els problemes de la seva tribu van començar en el moment en què Pai va nèixer i demana 
al seu poble que li portin als seus fills de 12 anys per iniciar el seu entrenament. Koro creu que, a través 
d'un procés d'aprenentatge dels cants antics, els ritus tribals i les tècniques guerreres, el futur líder se li 
revelarà. Mentrestant, en la profunditat de l'oceà, un gran banc de balenes respon atret cap a Pai i els seus 
destins compartits. Quan les balenes embarranquen a l'arena de les platges, Koro es convenç que és un 
senyal del final apocalíptic de la tribu... però una persona es prepara per fer el gran sacrifici que salvi la 
gent de la població: el Genet de Balenes.

Janis y John
(Janis et John)

Gènere: Comèdia
Director: Samuel Benchetrit
Protagonistes: Sergi López (Pipo Sterni), Marie Trintignant (Brigitte Sterni), François 
Cluzet (Walter Kingkate), Christopher Lambert (León), Jean-Louis Trintignant (M. 
Cannon), Amparo Soler Leal (Mare de Pipo), Sacha Aubart (Jérémie Sterni), Basile Leroux 
(Bobby), Eric Herve (Freddy), Reynald Tescaro (Miki), Patrick Dietsch (Johnny Rassov), 
Michel Berry (Victor Artie).

 
Sinopsi: El modest agent d'assegurances, Pablo Sterni (Sergi López) duu una existència banal amb la 
seva dona, Brigitte (Marie Trintignant), i el seu fill. Per arribar a fi de mes, Pau estafa el Senyor Cannon 
(Jean-Louis Trintignant) fent-li creure que el seu luxós cotxe de col·lecció, que no funciona, està assegurat. 
Quan el cotxe és robat i retornat mig destrossat, l'import de la reparació ascendeix a més de 75.000 
euros. Pablo ha d'aconseguir els diners o anirà a la presó. El seu cosí León (Christophe Lambert), a qui no 
ha vist des de la infantesa, ha heretat més de 150.000 euros, però està sota els efectes de l'àcid des de fa 
trenta anys i viu del culte a Janis Joplin i John Lennon, als qui ell creu haver-los vist en un concert i creu 
que li han promès tornar algun dia. Acorralat, Pablo decideix donar el tot pel tot. Se les enginya per 
convèncer León que Janis i John han tornat per ell, així segurament podrà fer-se amb els diners. Per 
encarnar els dos ídols, Pablo només compta amb la seva esposa i amb un actor que és a l'atur, Walter 
Kingkate (François Cluzet). Metòdicament, organitza la metamorfosi i li dóna forma al seu pla. Brigitte i 
Walter no tarden a unir-se al joc. Lluny de resoldre el problema, la delirant idea s'escapoleix de control i 
porta al trio més lluny del que havien imaginat.

La Leyenda de Nicholas Nickleby
(Nicholas Nickleby)

Gènere: Drama
Director: Douglas McGrath
Protagonistes: Charlie Hunnam (Nicholas Nickleby), Christopher Plummer (Ralph 
Nickleby), Jim Broadbent (Mr. Wackford Squeers), Romola Garai (Kate Nickleby), Anne 
Hathaway (Madeline Bray), Jamie Bell (Smike), Juliet Stevenson (Sra. Squeers), Tom 
Courtenay (Newman Noggs), Nathan Lane (Vincent Crummles), Hugh Mitchell (Nicholas 
Nickleby de jove), Alan Cumming (Sr. Folair), Edward Fox (Sir Mulberry Hawk), Timothy 

Spall (Charles Cheeryble).

 
Sinopsi: "Nicholas Nickleby" és una cinta basada en una de les novel·les més estimades de Charles 
Dickens en la qual podem trobar personatges inoblidables. La història comença amb una vida idíl·lica de 
què gaudeix Nicholas (Charlie Hunnam) al costat de la seva família; el nostre personatge principal gaudeix 
d'una infància molt confortable. Però la desgràcia s'estén sobre els Nickleby quan el pare i cap de família 
mor. La família s'arruïna. És llavors quan Nicolas, la seva germana i sa mare s'aventuren a anar a Londres 
per demanar-li ajut al seu oncle Ralph. Però l'oncle Ralph l'única cosa que vol és aprofitar-se d'ells i 
explotar-los, per la qual cosa Nicholas és enviat a treballar a un col·legi sota el comandament del cruel i 
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abusiu Wackford Squeers. Gràcies a Déu aconsegueix esquitllar-se al costat del seu amic Smike; ambdós 
viuen una autèntica aventura per reunir de nou tota la família Nickleby.

Las maletas de Tulse Luper, 2ª Parte: De Vaux al Mar
(The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea)

Gènere: Drama 
Director: Peter Greenaway
Protagonistes: JJ Feild (Tulse Luper), Ornella Muti (Mathilde Figura), Isabella Rossellini 
(Mme. Moitessier), Ana Torrent (Charlotte des Arbres), Franka Potente (Trixie Boudain), 
Steven Mackintosh (Günther Zeloty), Jordi Mollà (Jan Palmerion), Maria Schrader 
(Felicite), Anna Galiena (Madame Plens), Raymond J. Barry (Stephan Figura), Valentina 
Cervi (Cissie Colpitts), Drew Mulligan (Martino Knockavelli).

Sinopsi: La història de Tulse Luper es narra a través de noranta-dos maletes trobades als llocs més 
insòlits del món. Les maletes evidencien les aventures que viu aquest personatge, des de l'any 1928 
(descobriment de l'urani a Colorado) fins a 1989 (final de la Guerra Freda). Si en la primera entrega 
coneixíem la trajectòria de Tulse Luper des de la seva infantesa al sud de Gal·les, fins als seus dies de 
presó durant la II Guerra Mundial, ara les seves aventures continuen des d'Anvers. Com a presoner recorre 
el nord d'Europa, per a més tard convertir-se en espia a França, a la mansió a Vaux, que s'ha convertit en 
una clínica ària. La seva història continua amb un periple prou surrealista, ja que després de ser 
acomodador en un cine a Estrasburg, és obligat a disfressar-se de dona i fer-se passar per cosidora, a la 
residència burgesa d'una anatomista obsessiva i fanàtica.

Lluvia
(Baran)

Gènere: Drama
Director: Majid Majidi
Protagonistes: Hossein Abedini (Latif), Zahra Bahrami (Baran), Mohammad Amir Naji 
(Memar), Hossein Mahjoub (Bric à Brac Trader), Abbas Rahimi (Soltan).

 
Sinopsi: Baran és la història de refugiats afganesos narrada a través dels ulls de Lateef (Hossein Abedini), 
un iranià adolescent. Mentre el i altres iranians barallen per a portar acabe una trobada, els refugiats 
afganesos poden a penes sobreviure, ja que ells no poden treballar legalment. Lateef, amb un gran cor 
però un guilopo, treballa com a porter en una construcció, proporcionant té i menjar als treballadors 
afganesos que treballen il·legalment per un salari escàs. El cap, un home amable però frugal anomenat 
Memar (Mohammad Amir Naji), li paga a Lateef una xicoteta part de sou setmanal i reté la resta del seu 
sou al·legant que és pel seu propi bé. Quan un treballador afganès, Najaf, pateix una caiguda a la 
construcció, no pot dir a les autoritats on o com s'ha ferit a causa del seu estat de treballador il·legal. 
Aquest incident amenaça els llocs de treball de tothom. L'endemà un treballador afganès i un amic de la 
família de Najaf, Soltman (Abbas Rahimi) arriba a treballar amb el fill de l'home ferit, Rhamat (Zahra 
Bahrami). Soltman convenç Memar que Rhamat pot substituir son pare. Memar accepta a contracor. Al 
començament Lateef intenta ajudar el nou vingut però Rhamat no està fet per a aquest treball físic. 
Després Rhamat deixa caure una pesada càrrega, Memar dóna el treball dur de la construcció a Lateef i 
dóna les feines de noi de fer encàrrecs a Rhamat. Ressentit de la seva nova missió, Lateef saboteja 
Rhamat - destrossa l'habitació del noi dels encàrrecs i fins i tot li tira aigua. Però de moment l'actitud de 
Lateef canvia de sobte. Lateef escolta cantar i posa la seva atenció en l'habitació del noi de fer encàrrecsi, 
darrera la cortina Lateef veu una noia atractiva, i observa com es pentina el seu llarg cabell. Lateef 
s'enamora instantàniament d'ella. Ell es proposa impressionar-la i el seu afecte és correspost quan ella 
silenciosament deixa té per a ell en una improvisada taula. Inspectors del govern visiten l'obra, que suposa 
un alt preu - a tots els treballadors afganesos els deixen anar inclosa la noia. Sentint-se sol, Lateef troba 
un floc de cabell negre que conserva com a record d'ella. Lateef localitza Soltan, que li diu on treballa ara 
la seva estimada. Ell l'observa aixecant perillosament pedres pesades i es proposa ajudar-la. Lateef suplica 
el seu encarregat, el seu sou retingut. Lateef dóna tots els seus diners a Soltan perquè pugui donar-li-ho al 
pare de la noia. Però Soltan, també passa temps desesperats, se guarda els diners per a ell - deixant una 
nota devastadora a Lateef, prometent tornar aviat els diners.
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Machuca

Gènere: Drama
Director: Andrés Wood
Protagonistes: Matías Quer (Gonzalo Infante), Ariel Mateluna (Pedro Machuca), Manuela 
Martelli (Silvana), Aline Küppenheim (María Luisa), Federico Luppi (Roberto Ochagavía), 
Ernesto Malbrán (Pare McEnroe), Tamara Acosta (Juana), Francisco Reyes (Patricio 
Infante), Alejandro Trejo (Willi), María Olga Matte (Miss Gilda), Gabriela Medina (Lucy), 
Luis Dubo (Ismael), Andrea García Huidobro (Isabel), Tiago Correa (Pablo), Pablo Krögh 
(Coronel Sotomayor).

Sinopsi: Xile, 1973. Gonzalo Infante i Pedro Machuca són dos nens d'onze anys que viuen a Santiago, el 
primer en un barri acomodat i el segon en un humil poblat il·legal recentment instal·lat a poques illes de 
distància, dos mons separats per una gran muralla invisible que alguns, en el seu esforç per fer realitat els 
somnis d'una època plena d'esperances revolucionàries, volen derrocar. Un d'aquests somiadors, el 
director d'un col·legi religiós privat, el pare McEnroe, amb el suport de part dels pares, integra en l'elitista 
col·legi a nois de famílies d'escassos recursos procedents del poblat, amb la ferma decisió que aprenguin a 
respectar-se mútuament. És així com Pedro Machuca és a la mateixa classe de Gonzalo Infante i entre ells 
neix una amistat plena de descobriments i sorpreses. Però a les dificultats objectives d'aquest intent 
d'integració s'afegeixen les que es deriven del clima d'obert enfrontament social que viu la societat xilena.

Santa Liberdade

Gènere: Documental
Director: Margarita Ledo Andión

Sinopsi: Aquest documental recull de mans de tres dels seus protagonistes les gestes del transatlàntic 
Santa Maria, que va ser ocupat el 1961 pel Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) per 
protestar per les dictadures de Franco i Salazar. El vaixell feia la ruta Venesuela-Galícia i durant tretze dies 
i tretze nits el seu nom va ser canviat pel de Santa Liberdade. La cinta converteix en protagonistes tres 
membres del comando que tornen a trobar-se més de quaranta anys després. Aquesta utopia va ser 
denominada Operació Dulcinea, una operació protagonitzada per vint-i-quatre antifeixistes que van 
aconseguir eludir les autoritats durant tretze dies. La seva aventura va acabar a Recife, després que el 
president de Brasil Jánio Quadros els concedís el dret d'asil.

El castigador 
(The punisher)

Gènere: Acció
Director: Jonathan Hensleigh
Protagonistes: Thomas Jane (Frank Castle / El Castigador), John Travolta (Howard 
Saint), Samantha Mathis (Maria Castle), Rebecca Romijn-Stamos (Joan "The Mouse"), Will 
Patton (Quentin Glass), Roy Scheider (Frank Castle Sr.), Laura Harring (Livia Saint), Ben 
Foster (Dave), James Carpinello (John Saint / Bobby Saint), Russell Andrews (Agent 
Jimmy Weeks), Eddie Jemison (Micky Duka), John Pinette (Mr. Bumpo), Mark Collie 

(Harry Heck), Eduardo Yáñez (Mike Toro), Omar Avila (Joe Toro), Kevin Nash (El Ruso).

 
Sinopsi: Frank Castle (Tom Jane) és un home que ha vist moltes morts a la seva vida, primer com a 
membre dels Delta Force i més tard com a agent especial de l'FBI. Ha aconseguit superar problemes 
considerables, i finalment ho deixa tot per dur una vida normal amb la seva dona, María (Samantha 
Mathis), i el seu fill Will (Marcus Johns). Com última missió, Castle es troba en una missió encoberta, però 
l'operació fuig del seu control i un jove, Bobby Saint (James Carpinello), és assassinat. Això posa l'FBI 
sobre la pista falsa de l'home de negocis de Tampa, Howard Saint (John Travolta) i la seva glamorosa 
dona, Livia (Laura Harring). Malgrat el seu brillant perfil social, els Saint no són una parella model de 
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Florida; darrera la seva gran riquesa hi ha uns principis violents, llaços amb el crim i una estremidora 
capacitat per a la brutalitat. Alliçonats per la mort del seu fill, els Saints estan disposats a arriscar la seva 
nova legitimitat a la recerca d'una venjança de sang. El pitjor malson de Castle és a punt de fer-se realitat, 
quan Howard Saint i els seus lloctinents desencadenen els inferns en una reunió de la família Castle. Però 
ell, per al seu etern turment, sobreviu. Fins aquest moment, ha passat tota la seva vida seguint la llei 
estrictament. No obstant això, l'experiència li ha ensenyat que la llei no pot castigar adequadament la gent 
que ha assassinat la seva família. Amb tot el que ha après en 20 anys, Castle posa en marxa un pla per 
castigar els assassins. S'instal·la en un edifici destrossat al districte industrial de Tampa, amb companys 
com Joan (Rebecca Romijn-Stamos), una cambrera d'un restaurant proper que tracta de refer la seva 
vida; Dave (Ben Foster), un bergant de vint-i-tants amb la cara plena de piercings; i Mr. Bumpo (John 
Pinette), un golafre gras que rarament surt de casa. Per tal de preparar la seva revenja, Castle es 
familiaritza amb els hàbits i les rutines de la família Saint. Segueix els moviments d'Howard i Livia i també 
del seu fill supervivent, John (James Carpinello) i del segon al comandament, l'advocat Quentin Glass (Will 
Patton). Armat amb el seu coneixement essencial, Castle llança la seva primera ofensiva contra els 
interessos dels negocis de Saint. Sorprès no sols perquè Castle viu sinó perquè a més li està fent mal, 
Howard Saint envia les seves forces per acabar amb Castle. Ràpidament es dirigeix al submón criminal a la 
recerca d'assassins a sou i contracta la llegenda de Memphis, Harry Heck (Mark Collie), a més del dimoni 
ros conegut com el Rus (Kevin Nash). El pla de Castle està funcionant ràpidament, però la seva missió té 
un efecte inesperat en posar en perill els seus companys d'edifici. Però Joan, Dave i Mr. Bumpo donen la 
cara pel seu veí, la qual cosa té un efecte realment inesperat per a Castle: la redempció. En aconseguir el 
seu objectiu personal, Castle se n'adona que el treball de la seva vida només acaba de començar. Com El 
Castigador, dur justícia per a la gent normal i un càstig just per als criminals.

Dickie Roberts: Ex niño prodigio
(Dickie Roberts: Former Child Star)

Gènere: Comèdia
Director: Sam Weisman
Protagonistes: David Spade (Dickie Roberts), Mary McCormack (Grace Finney), Jon 
Lovitz (Sidney Wernick), Craig Bierko (George Finney), Alyssa Milano (Cyndi), Scott Terra 
(Sam Finney), Jenna Boyd (Sally Finney), Rob Reiner (Rob Reiner).

 
Sinopsi: El petit Dickie Roberts era l'estrella d'una popular sèrie de TV dels anys 70. Tot un fenomen 
adorat per milions de telespectadors que estaven captivats pel seu encant. Però el nen es va fer gran i els 
índexs d'audiència van baixar, la sèrie va ser cancel·lada i el fenomen "Dickie Roberts" va acabar per a 
tothom, menys per al mateix Dickie. Ara, amb 35 anys, està desesperat per sortir de la foscor en què es 
va enfosar després de la pubertat, i es disposa a fer qualsevol cosa perquè la seva carrera torni a ser la 
d'abans. Convençut que la seva estrella pot brillar de nou si pogués fer una audició per al director Rob 
Reiner, Dickie es queda atordit quan Reiner li explica que a causa de la seva anterior vida sota els focus, 
es va perdre la seva infantesa i ja no és prou "normal" per al paper a què aspira. Pot algú que s'ha perdut 
una educació "normal" simplement reiniciar-se com un ordinador humà? Dickie Roberts ho esbrinarà, una 
vegada que posi en marxa el seu pla de "refer la infantesa". "Dickie Roberts: ex-nen prodigi" pot ser tota 
una comèdia, però també presta espai a la reflexió sobre el tema de la veritable felicitat: el protagonista 
aprendrà de forma accidentada que la fama no és tan important com tenir veritables amics que t'estimin.

FBI. Frikis Buscan Incordiar

Gènere: Comèdia
Director: Javier Cárdenas
Protagonistes: Javier Cárdenas, Santiago Urrialde, Joan Antoni Estadés, Carmen de 
Mairena, Pozí, Carlos Pumares, Saturnino García.

 
Sinopsi: "Freak: Se'n diu del que és extravagant, excèntric i amb valors propis que són diferents dels 
socialment establerts i considerats aquests normalment marginals: música, vestimenta freak". "Friki: 
Adaptació del terme anglosaxó freak. Més conegut com a cabrum hispà o friki ibèric. De llarga tradició en 
l'imaginari espanyol. Abans li prenien el pèl, i ara li posen l'estora vermella, li dediquen carrers i estàtues 
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eqüestres. Habita als platós de televisió i sempre és a l'aguait esperant una oportunitat per atacar en 
directe. Conforma el nou star-system espanyol". La policia és a la vora del col·lapse. Tots ells van darrera 
la pista de la banda de Javier Cárdenas, és a dir, Carlos Pumares, Santiago Urrialde, Manuel Reyes, més 
conegut com Pozí, Carmen de Mairena, Nacho Sierra i Joan Antoni Estadés. Ell i tots els seus col·legues es 
dediquen a emprenyar els frikis més "selectes" de la ciutat: Paco Porras, la pitonissa Lola, el perruquer 
Juan Miguel, el cantant Josmar, o Encarni, sotmetent-los a tot tipus de tortures.

Ni a favor ni en contra (Sino todo lo contrario)
(Ni pour, ni contre (Bien au contraire))

Gènere: Thriller
Director: Cédric Klapisch
Protagonistes: Marie Gillain (Caty), Vincent Elbaz (Jean), Simon Abkarian (Lecarpe), 
Dimitri Storoge (Loulou), Zinedine Soualem (Mouss), Natacha Lindinger (Capric).

 
Sinopsi: Aquesta és la història d'una bona noia que surt a fer un tomb amb els nois dolents i que 
s'enriquirà en contacte amb ells. Caty té 27 anys i és periodista. És una jove normal i no té ganes de 
continuar sent com tothom. Treballa de càmera per a les notícies de la televisió. Coneixerà Jean, que li 
proposa filmar un atracament a canvi de molts diners. Intrigada, acceptarà seguir-lo. Coneix la banda que 
"treballa" amb Jean. Freddy, anomenat Lecarpe, el gran del grup, Loulou, que és el jove violent, i Mouss, 
que dirigeix els interessos d'unes ballarines en un cabaret. A poc a poc s'anirà acostant cada vegada més a 
ells. No obstant això, un dia comprèn que Jean, que la fascina des del principi, la utilitza i vol fer-li 
participar en un "últim gran cop". Finalment acceptarà convertir-se en el seu còmplice. Aquest descens als 
inferns potser acabi portant-la al paradís.

SeX

Gènere: Comèdia, ciència-ficció, fantàstica 
Director: Antonio Dyaz
Protagonistes: Enrique Alcides (Plácido), Leire Berrocal (Lauretta), Coque Malla 
(Dioneo), Nancho Novo (Fileas), Mercedes Ortega (Emilia), Pepa Slas (Elisa), Silke 
(Sarah), Julián Hernández (Hoffman), Roberto Torres (Vladimir), Momoyo Miya (2019).

 
Sinopsi: Una magnat de la pornografia (Silke) decideix fugir del desastre nuclear mitjançant les drogues, 
el sexe i els viatges espacials. Un grup de persones relacionades amb la pornografia parlen de sexe des de 
totes les seves vessants mentre romanen tancats en un búnker nuclear al costat de la magnat. A l'exterior 
de l'habitacle la Terra és escombrada per radiacions nuclears. La frivolitat i la recerca del plaer serviran per 
contrarestar l'horror i la mort que impregna tot el que els envolta. Són un grup d'homes i dones que no 
sols despullessin la seva ànima dins del búnker. 
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