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La guerra de los mundos
(War of the Worlds)

Gènere: Ciència ficció, drama, thriller
Director: Steven Spielberg
Protagonistes: Tom Cruise (Ray Ferier), Dakota Fanning (Rachel Ferrier), Miranda Otto 
(Mary Ann Ferrier), Tim Robbins (Ogilvy), David Alan Basche (Tim), James DuMont, Daniel 
Franzese, Justin Chatwin (Robbie Ferrier), Yul Vazquez (Julio).

  
Sinopsi: Ray Ferrier (Tom Cruise) és un descarregador del moll, divorciat i pare no gens modèlic. Poc 
després que la seva exdona (Miranda Otto) i el seu nou marit se'n vagin després de deixar Robbie, el seu 
fill adolescent (Justin Chatwin), i a la seva petita filla Rachel (Dakota Fanning) per una de les seves 
reduïdes visites, esclata una tremenda i inesperada tempesta elèctrica. Uns moments després, en un 
encreuament prop de casa, Ray és testimoni d'un esdeveniment que canviarà la seva vida i la dels seus 
per sempre. Una enorme màquina de tres potes emergeix del sòl i abans que ningú pugui fer quelcom, 
arrasa tot el que hi ha al seu abast. Un dia com un altre qualsevol acaba de convertir-se en la data més 
extraordinària de la seva vida: el primer atac alienígena contra la Terra. Ray corre cap als seus fills per 
allunyar-los de l'enemic i es llança a un viatge que els portarà per un país devastat, atrapats entre la 
marea humana de refugiats fugint d'un exèrcit extraterrestre de Trípodes. Però per molt que corrin, no hi 
ha cap lloc on refugiar-se, només la voluntat indomable de Ray per protegir els seus éssers estimats.

El sueño de una noche de San Juan

Gènere: Animació
Director: Angel de la Cruz, Manolo Gómez
Protagonistes: Lisandro (veu de Gabino Diego), Mostaza (veu de Carmen Machi), Frosi 
(veu d'Isabel Ordaz), Faena (veu de Emma Penella), Cleta (veu de Gemma Cuervo).

  
Sinopsi: Elena, una jove intel·ligent i poc somiadora, no creu en llegendes. No obstant això, son pare, el 
Duc Teseo, està molt malalt i ella faria qualsevol cosa per tornar-li la il·lusió, fins i tot iniciar un viatge a la 
recerca de Titania, la Reina de les Fades, en companyia de l'escèptic banquer Demetrio i del fantasiador 
Lisandro, que fan l'impossible per guanyar-se el seu afecte. Però el món màgic, oblidat pels humans, ja no 
és el que era. El seu rei, Oberón, és un follet fester i grassonet dedicat a la venda a l'engròs d'encisos, 
sempre secundat pel seu ajudant Perecho, un follet astut i quelcom trapella.

La pesadilla de Darwin
(Darwin's Nightmare)

Gènere: Documental 
Director: Hubert Sauper

 
Sinopsi: El film tracta d'una nova espècie animal que va ser introduïda al Llac Victòria a l'Àfrica a la 
dècada dels anys 60, com a fruit d'un experiment científic. La Perca del Nil, va resultar ser un voraç 
depredador que va arrasar amb totes les espècies autòctones d'aquest gegantí llac. El nou peix es va 
multiplicar ràpidament, i avui dia els seus blancs filets continuen essent exportats arreu del món. Enormes 
avions de càrrega de l'antiga Unió Soviètica arriben diàriament per recollir els últims carregaments de 
pesca i, a canvi, descarreguen la seva mercaderia... Kalashnikovs i munició per a les innumerables guerres 
que tenen lloc a la part central del continent. Aquesta explosiva indústria multinacional de peixos i armes 
ha creat una aliança globalitzada a la vora del llac tropical més gran del món: un exèrcit de pescadors 
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locals, executius financers internacionals, nens sense casa, ministres africans, comissaris de la Unió 
Europea, prostitutes de Tanzània i pilots russos.

Mi mejor amigo
(Because of Winn-Dixie)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Wayne Wang
Protagonistes: Jeff Daniels (Predicador), Cicely Tyson (Gloria), Dave Matthews (Otis), 
Eva Marie Saint (Miss Franny), Annasophia Robb (Opal).

 
Sinopsi: El poble de Napoleonville a Louisiana, ha servit d'escenari per a la fictícia Naomi a Florida. 
L'endormiscada Naomi és un lloc en què la gent ha oblidat com compartir les seves penes i les seves 
alegries. Però Opal (Annasophia Robb) i Winn-Dixie potser tindran quelcom a dir pel que fa a això. el 
predicador (Jeff Daniels), Gloria (Cicely Tyson), Otis (Dave Matthews) i la senyora Franny (Eva Marie 
Saint) són els quelcom excèntrics personatges adults que es veuran beneficiats de l'enfeinat estiu de 
descobriments d'Opal i Winn-Dixie.

Señora Beba
(Cama adentro) 

Gènere: Comèdia
Director: Jorge Gaggero
Protagonistes: Norma Aleandro (Beba), Norma Argentina (Dora), Marcos Mundstock 
(Víctor), Raúl Panguinao (Miguel), Elsa Berenguer (Sara), Susana Lanteri (Memé), Claudia 
Lapacó (Perla), Mónica Gonzaga (Irma), Eduardo Rodríguez (Luisito).

 
Sinopsi: Beba (Norma Aleandro) va saber ser una dama de classe benestant i actualment té 59 anys. Va 
ser propietària de la seva pròpia casa de cosmètics, però avui es veu forçada a treballar com a venedora 
porta a porta de productes de bellesa. Els seus grossos cercles d'or i Dora, són els últims bastions d'un 
estatus que no es resigna a perdre. Dora de 51 anys va arribar als disset anys des de la província del 
Chaco per treballar a casa de la senyora Beba. Des de llavors, amb els diners del seu sou ha anat 
construint una caseta en un terreny de la perifèria de Buenos Aires. No obstant això, Dora no pot acabar la 
casa perquè Beba li deu sis mesos de sou. Cansada d'escoltar les falses promeses de pagament de la seva 
patrona i disposada a afrontar el desafiament de viure la seva pròpia vida a temps complet, Dora decideix 
renunciar. Beba li promet aconseguir els diners deguts i li demana un termini per aconseguir la quantitat. 
Durant aquest temps, Beba intenta persuadir Dora perquè no la deixi i sorgeixen les urpes més esmolades 
d'una relació signada pels prejudicis de classe i codis de poder, però també marcada per un mutu afecte, 
fonamentat durant més de tres dècades de convivència. En veure fustrats els seus intents per retenir-la, 
Beba finalment liquida el deute amb Dora i aquesta se'n va a casa seva a la perifèria per viure amb Miguel, 
el seu obrer i parella de cap de setmana. A l'apartament de Beba li tallen la llum i el telèfon per falta de 
pagament. Dora intenta portar endavant la seva relació amb Miguel, però fracassa. Temps després, Beba 
ha de llogar l'apartament per poder afrontar els seus deutes. Viatja cap a la casa de Dora amb el propòsit 
de regalar-li els seus mobles. Beba no té on anar. Dora li ofereix quedar-se a casa seva i tornar a viure 
juntes.
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Soy curiosa amarillo / Soy curiosa azul
(Jag är nyfiken)

Gènere: Drama
Director: Vilgot Sjöman
Protagonistes: Lena Nyman (Lena), Vilgot Sjöman (Vilgot Sjöman), Börje Ahlstedt 
(Börje), Peter Lindgren (pare de Lena), Chris Wahlström (dona de Rune), Marie Göranzon 
(Marie), Magnus Nilsson (Magnus), Ulla Lyttkens(Ulla).

Sinopsi: Sóc curiosa - Groc: La pel·lícula és una barreja entre ficció i documental en què se'ns mostra una 
jove, Lena (Lena Nyman), que analitza la societat sueca dels anys seixanta. Lena vol comprendre la 
societat en què viu, les seves contradiccions i els seus canvis, i s'esforça per obtenir respostes sobre totes 
les coses. Fa preguntes a la gent del carrer, líders sindicals i polítics sobre temes com la posició de Suècia 
davant la guerra del Vietnam o davant la dictadura de Franco, sobre la no-violència o sobre el sistema de 
classes. Organitza demostracions públiques i funda un institut a la seva pròpia habitació amb l'únic fi de 
trobar respostes a les seves preguntes.

Sóc curiosa - Blau: es desenvolupa en paral·lel a Sóc Curiosa - Groc. Continuen els esforços de Lena per 
comprendre la societat sueca. En aquesta ocasió les seves preocupacions giren al voltant d'afers com la 
religió, la sexualitat i el sistema de presons, al mateix temps que manté l'exploració de les seves pròpies 
relacions personals. De la mateixa manera que a Groc, Blau atravessa lliurement les línies que separen 
realitat i ficció, emprant una barreja de tècniques pròpies del drama i del documental.

CSA: Confederate States of America
(CSA: Confederate States of America) 

Gènere: Documental
Director: Kevin Willmott

 
Sinopsi: Al llarg de la pel·lícula apareixen conegudes personalitats històriques: Abraham Lincoln, Harriet 
Tubman, Chuck Berry, Adolf Hitler, Richard Nixon, John F. Kennedy i molts més. Tots ells, llançats a un 
món que podria haver existit. La pel·lícula arrenca amb el logotip i l'eslògan dels patrocinadors ficticis del 
documental televisiu, l'asseguradora Confederated Life Insurance ("Més de cent anys servint la gent") i el 
Fons Nacional per a la Cultura Nord-americana ("Preservant una Forma de Vida"). Intercalant breus 
entrevistes amb els historiadors Sherman Hoyle, un meridional de raça blanca, i Barbara Johnson, 
professora negra de la Universitat de Montreal, el film comenta els desafiaments a què s'enfronta la 
Confederació. Un narrador explica la història dels començaments de la Confederació amb ajut de 
fotografies i il·lustracions reals. No tardem a conèixer els fets històrics que van portar a la fundació de la 
nova nació. La Constitució de la Confederació, basada en la Constitució dels Estats Units, conté una 
diferència fonamental: l'esclavitud és legal. El 1865, quan el Sud guanya la Guerra de Secessió, 
l'expresident Lincoln acudeix a Harriett Tubman i als Ferrocarrils Subterranis perquè l'ajudin a fugir al 
Canadà. Es disfressa de negre, però el capturen. Li posen grillons i el tracten com un criminal de guerra. 
Annexat el Nord, el president Jefferson Davis penja la bandera confederada sobre la façana de la Casa 
Blanca. Un dels principals assessors del president és el senador John Ambroise Fauntroy, els descendents 
del qual fundaran una llarga dinastia política. Quan el Nord accepta una proposta de Davis per legalitzar 
l'esclavatge als estats septentrionals, milers de negres fugen al Canadà junt amb abolicionistes blancs. La 
conseqüència serà la construcció del "Teló de Cotó" entre dos països que abans eren amics. Entre els 
primers anys del segle XX i finals de la dècada dels quaranta, la nació confederada s'expandeix, 
incorporant països satèl·lits a Llatinoamèrica i Mèxic. Amb la necessitat de noves dotacions d'esclaus, la 
confederació tanca acords diplomàtics i econòmics amb els líders de diverses nacions africanes: com diu un 
premier africà, "el negoci és el negoci". Quan la ràdio comença a parlar del món lliure als esclaus nord-
americans, el poderós John Brown Underground sacseja l'ambient en la Confederació. Per prevenir un 
problema d'imatge, El Govern acudeix al sector publicitari perquè l'ajudi a promocionar la Llei dels Valors 
Familiars, concebuda per tornar el país a un món més senzill i millor. El cinema industrial i la televisió 
popular -sustentats en un vast sistema de seguretat a escala nacional- propaguen la imatge dels esclaus 
feliços, de les famílies felices, d'un món senzillament fabulós. A l'antesala del mil·lenni, l'economia dels 
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CSA és fort i el país està en pau. Però uns responsables governamentals, creient assegurat el poder, 
autoritzen una breu entrevista amb un esclau en un documental de la BBS, la primera de la història. Una 
entrevista que la família Fauntroy, i qualsevol persona que defensi els valors confederats, no oblidarà mai.

Dead End
(Dead End) 

Gènere: Terror, thriller
Director: Jean-Baptiste Andrea, Fabrice Canepa
Protagonistes: Ray Wise (Frank), Alexandra Holden (Marion), Lin Shaye (Laura), Mick 
Cain (Richard), Amber Smith (La dona de blanc), Billy Asher (Brad), Steve Valentine 
(l'home de negre), Karen S. Gregan (Doctor).

 
Sinopsi: És la Nit de Nadal. Frank Harrington (Ray Wise) porta amb cotxe a la seva dona i als sevs fills a 
casa dels seus sogres per celebrar junts el Nadal. Però enguany Frank decideix per primer cop prendre un 
drecera fins allà, sense saber que és a punt de cometre el pitjor error de la seva vida. Una misteriosa dona 
de blanc (Amber Smith) sorgeix del bosc per sembrar la mort al seu pas. Els senyals de carretera indiquen 
la direcció a una ciutat a què no s'hi pot arribar. Amb cada interminable quilòmetre que recorren, un 
sentiment incontrolable d'horror s'apodera dels Harrington, que en la seva desesperació no poden pensar 
més que en una cosa: sortir d'aquella carretera. El malson ha començat.

El Calentito

Gènere: Comèdia musical 
Director: Chus Gutiérrez
Protagonistes: Verónica Sánchez (Sara), Juan Sanz (Ernesto), Macarena Gómez (Leo), 
Jordi Vilches (Ferdy), Nuria González (Antonia), Lluvia Rojo (Chus), Nilo Mur (Jorge), 
Estíbaliz Gabilondo (Marta), Ruth Díaz (Carmen), Aitor Merino (Toni), Antonio Dechent 
(Sr. Matas), Marivi Bilbao (Margarita), Isabel Ordaz (Ana), Mariano Peña (Antonio), 
Fernando Ransanz (José), Noemí Pérez (Esther), Alba Flores (Amaya).

 
Sinopsi: Aquesta és una nit molt especial per a Sara (Verónica Sánchez): Ha decidit perdre d'un cop la 
seva virginitat. Després d'enganyar els seus pares i assegurar-los que se'n va a estudiar a casa de la seva 
amiga Marta (Estíbaliz Gabilondo), se n'ha anat, acompanyada de Toni (Aitor Merino), l'home en els braços 
del qual espera estrenar-se, al local de moda de la moguda madrilenya: "El calentito". Sobre el petit 
escenari actua un grup traller i atípic: Les Sioux per a les quals la nit es presenta també prou "especial". 
Una de les tres components, Chus (Lluvia Rojo), s'acomiada per desavinences personals i artístiques amb 
les altres dues, Leo (Macarena Gómez) i Carmen (Ruth Díaz). I no ho pot fer en el pitjor moment. 
L'endemà tenen una entrevista amb el directiu d'una discogràfica amb qui esperen poder enregistrar el seu 
primer LP. Res no està sortint segons el que preveia. Toni s'envolica amb una altra noia, Sara cerca consol 
en l'alcohol i agafa un bon pet. Ajaguda en el servei és arreplegada per Carmen, que l'allotja a casa seva. 
Al matí següent Sara agraeix a les noies el favor que li han fet i es disposa a tornar a la seva avorrida vida 
quotidiana. Però Carmen té una idea, per què no les acompanya a l'entrevista? . El que en un principi 
sembla una solució temporal, per sortir del pas i no espatllar la seva anhelada cita amb la multinacional, es 
transforma en una aventura de futur. Ernesto (Juan Sanz), el productor intermediari entre elles i la 
discogràfica (i ferm impulsor del grup), creu que el millor és que Sara continuï a la formació i no hi hagi 
més canvis. A més, s'han compromès amb l'executiu de la casa de discs a fer un concert en deu dies. 
Després de molts dubtes, Sara accedeix a ser una Sioux... Clar, que no ho fa només per la música. Els 
seus ulls s'han fixat en Ernesto serà ell l'home que esperava?. Durant una esvalotada festa les 
expectatives de Sara s'ensorren. La seva millor amiga, Marta, s'envolica amb Carmen. I Ernesto sembla 
més interessat en Chus, l'excomponent del grup, que en ella. La noia, decebuda, es refugia a El Calentito, 
on Antonia (Nuria González), la transsexual propietària de la timba, la consola. I fins i tot l'ofereix dormir a 
casa seva. No és qüestió que passi la nit al ras. Per complicar encara més les coses, la mare de Sara 
s'assabenta de les bogeries que la seva filla està cometent i li prohibeix que continuï amb aquesta 
estupidesa de la música. Sara, acovardida, decideix llençar la tovalla. Però les altres dues components li 
preguen que, almenys, aguanti fins a la nit del concert. Total, només falten uns dies i és una data molt 
important per a elles. Sara torna a dubtar. I de nou, comprova que Ernesto no estava interessat en Chus 
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(que resulta que és lesbiana i exparella de Carmen) li dóna aquesta empenteta que necessita. Farà el 
concert. El famós dia arriba. I amb ell un esdeveniment que canvia completament el panorama: Uns 
militars han assaltat el Congrés dels Diputats. El país sencer està commocionat. Les Sioux tenen un 
dilema: han de cantar? Deixant-se portar pels seus sentiments decideixen seguir endavant. Segur que 
convencen el tipus de la discogràfica perquè vingui. I sempre hi ha algun boig més disposat a presenciar 
un bon concert encara que sigui en aquesta nit tan especial. Dit i fet. Tot està en marxa. Sara ha de tornar 
a casa seva per sopar amb la família. Sa mare li promet deixar-la sortir després. Però res més lluny de la 
realitat. Un cop allà la tanca i la insulta. Tan sols la intervenció de son pare (un home apocat i dominat per 
la seva dona) aconsegueix tornar novament a la noia la seva llibertat. Contra tot pronòstic el local es va 
emplenant de públic (el directiu de la discogràfica inclòs). Tot va sortint com estava planejat. Fins que el 
veí del cinquè (un guàrdia civil retirat) i la seva dona, decideixen donar el seu particular cop d'estat en 
aquest cau de perversió i vici. El providencial missatge del rei aconsegueix que les aigües tornin al seu 
curs. El cop (els dos millor dit) han estat sufocats. El concert pot continuar. Però Sara està enfonsada 
malgrat l'eufòria general. Ha descobert que Ernesto no és més que un grimpa disposat a trair a qui faci 
falta per tal de produir un disc. Refugiada al magatzem del local i sentint no té remei, el destí posa enfront 
d'ella un home amb qui pot compartir la seva primera nit de passió: el fill d'Antonia.

Héroe a rayas
(Racing Stripes)

Gènere: Comèdia, animació, aventures 
Director: Frederik Du Chau
Protagonistes: Bruce Greenwood (Nolan Walsh), Hayden Panettiere (Channing Walsh), 
M. Emmet Walsh (Woodzie), Wendie Malick (Clara Dalrymple), Frankie Muniz (Rayas / 
veu), Mandy Moore (Sandy / veu), Michael Clarke Duncan (Clydesdale / veu), Jeff 
Foxworthy (Reggie / veu), Joshua Jackson (Trenton's Pride / veu), Joe Pantoliano 
(Ganso / veu), Michael Rosenbaum (Ruffshodd / veu), Steve Harvey (Buzz / veu), David 

Spade (Cuesco / veu), Snoop Dogg (Lightning / veu), Fred Dalton Thompson (Sir Trenton / voz), Dustin 
Hoffman (Tucker /veu), Whoopi Goldberg (Franny / veu).

 
Sinopsi: Rugeix una terrible tempesta i un circ accidentalment deixa enrera quelcom molt valuós: una 
petita zebra. El criador de cavalls Nolan Walsh rescata el poltre sense aire i el porta a casa per a la seva 
filla Channing. Abans, Walsh entrenava cavalls de carreres amb notable èxit, però actualment porta una 
vida tranquil·la amb la seva filla en la seva modesta granja de Kentucky. La petita zebra, o "Ratlles", Com 
la llama Channing, no tardarà a conèixer la banda d'inadaptats que habiten la granja, encapçalada pel 
grunyidor poni Tucker i Franny, una vella i sàvia cabra que manté a ratlla tota la família. Un altre membre 
és Oca, un pelicà de la gran ciutat que s'ha retirat al camp fins que es tranquil·litzin les coses a Jersey. El 
gall curt de gambals Reggie manté alerta tothom amb el seu histèric cloqueig a l'alba mentre que el 
rastrejador Lightning es pren amb calma la vigilància de la propietat entre migdiada i migdiada. La granja 
dels Walsh toca amb la finca Dalrymple, on cavalls de pura raça s'entrenen per competir en la carrera de 
més prestigi del país: la Kentucky Open. Mentrestant que "Ratlles" veu la pista de carreres sap que ha 
trobat la meta de la seva vida i que a més serà capaç de deixar enrera els altres cavalls. El que no sap és 
que no és exactament un cavall. No obstant això, amb l'entusiasme que el caracteritza, es dedica de ple a 
entrenar-se amb una mica d'ajuda de Tucker, que ha preparat milers de cavalls en el passat. La finca 
Dalrymple la dirigeix la despietada reina del circuit de carreres de Kentucky, la increïblement rica - però 
excepcionalment insensible - Clara Dalrymple. "Ratlles" ha de lluitar constantment contra les burles dels 
purasangs de la finca, encapçalaments pel perdonavides Trenton's Pride, que es riuen de la seva falta de 
raça i el seu extravagant aparença. Però a la finca també hi ha habitants més simpàtics, particularment 
Sandy, una bella poltra l'admiració i de l'afecte per "Ratlles" enfureix encara més el seu rival. "Ratlles" 
també fa alguns amics a la pista, especialment la parella de tavans Flato i Cuenco, la passió pel cant i el 
ball és eclipsada només per la seva passió pels frankfurts i les caques de cavall. Quan entra en el món dels 
atletes d'elit, la competència feroç i les grans apostes, "Ratlles" ha de demostrar que és prou ràpid i dur 
com per guanyar els grans cavalls si vol acabar al recinte del guanyador de la llegendària Kentucky Open. 

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/actual/actual.html (5 de 16)01/07/2005 12:46:07

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/wb/racing_stripes/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://racingstripesmovie.warnerbros.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/wb/racing_stripes/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

La memoria del asesino
(The Alzheimer case)

Gènere: Thriller
Director: Erik Van Looy
Protagonistes: Koen De Bouw (Eric Vincke), Werner De Smedt (Freddy Verstuyft), Jan 
Decleir (Angelo Ledda), Jo De Meyere (Baron Henri Gustave de Haeck), Hilde De 
Baerdemaeker (Linda de Leenheer),

 
Sinopsi: Com a conseqüència de l'assassinat d'un important funcionari públic, el departament de Policia 
d'Anvers Comissiona dos dels seus millors investigadors criminalistes per investigar el cas: Eric Vincke 
(Koen De Bouw) i Freddy Verstuyft (Werner De Smedt). Les pistes condueixen el sicari Angelo Ledda (Jan 
Decleir). A Ledda, que experimenta símptomes de l'alzheimer, li resulta cada vegada més difícil executar 
els encàrrecs. Quan se n'adona que està essent utilitzat en una lluita pel poder polític, decideix mossegar 
la mà que l'alimenta. A Vincke i Verstuyft els costa molt desembullar la trama d'intrigues, xarxes i 
interessos creats per poder evitar que es cometin més crims.

Lila Dice
(Lila Dit Ça)

Gènere: Drama
Director: Ziad Doueiri
Protagonistes: Vahina Giocante (Lila), Mohammed Khouas (Chimo), Karim Ben Haddou 
(Mouloud), Edmonde Franchi (Tía), Lotfi Chakri (Bakary).

 
Sinopsi: Lila (Vahina Giocante) és una preciosa rossa de 16 anys que acaba de mudar-se amb la seva 
tieta, que està una mica boja, a un barri popular poblat sobretot per famílies àrabs. Dos amics s'enamoren 
d'ella. Un d'ells és el narrador de la pel·lícula, el poètic, tranquil i atractiu Chimo (Mohammed Khouas); 
l'altre és Mouloud (Karim Ben Haddou), el prototip de l'àrab vanitós nascut a Europa. Lila s'acosta a Chimo 
i insisteix en el fet que miri sota la seva faldilla. A partir d'aquí comença un joc de seducció mentre Lila 
demostra el que pot dir una jove amb un somriure innocent. Mantenen la seva relació en secret fins que 
Mouloud la sorprèn dient porqueries i exigeix la seva part del pastís. Lila se'n va i Chimo madura de cop, 
per fi s'atrevirà a parlar.

Love me tender
(Elvis has left the building)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Joel Zwick
Protagonistes: Kim Basinger (Harmony Jones), John Corbett (Miles Taylor), Sean Astin 
(Aaron), Denise Richards (Belinda), Annie Potts (Shirl), Tom Hanks (Mailbox Elvis), Mike 
Starr (Sal), Phill Lewis (Charlie), Angie Dickinson (Bobette), Pat Morita (Home amb turbà).

 
Sinopsi: Des del moment que va nàixer, Harmony Jones (Kim Basinger), una atractiva i reeixida venedora 
de cosmètics de la marca Pink Lady, semblava estar vinculada al Rei. I per què sinó Elvis va participar en 
el xou d'Ed Sullivan la nit en què ella va nàixer i fins i tot van créixer en la mateixa localitat?. Però del que 
ella no tenia ni la més remota idea és que el seu vincle amb Elvis arribaria a ser mortal. Mentre Harmony 
viatja al volant del seu Cadillac rosa descapotable, entrevistant-se amb aspirants a noies de Pink Lady, va 
sembrant quasi sense adonar-se les carreteres del sud-est amb cadàvers d'Elvis. Al mig d'aquesta sèrie de 
foscos però divertits esdeveniments, Harmony troba l'home dels seus somnis, un executiu publicitari de 
Nova York anomenat Miles Taylor (John Corbett), moment en què la seva vida dóna un sobtat tomb, però 
el camí cap a l'amor veritable estarà ple de sots. Love me tender és un vertiginós viatge per carretera que 
segueix les vicissituds d'Harmony, que es veu perseguida per dos agents de l'FBI sobrats d'entusiasme 
però ineptes, entestats a encreuar-se entre Harmony i el seu intent per aconseguir la felicitat junt amb 
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Miles. Però és a mesura que Harmony va esquivant amb intel·ligència tots dos agents quan va retrobant-se 
amb si mateixa i descobreix el camí cap a l'amor veritable.

Struggle
(Struggle) 

Gènere: Drama
Director: Ruth Mader
Protagonistes: Aleksandra Justa (Ewa), Gottfried Breitfuss (Roland), Margit Wrobel 
(Doctora), Martin Brambach (Martin), Rainer Egger.

 
Sinopsi: Struggle és una pel·lícula sobre la lluita per l'existència, per guanyar-se la vida, per subsistir, per 
sobreviure. Struggle es desenvolupa als llocs de treball: en camps de maduixes, en fàbriques, en oficines, 
en cotxes, al carrer. Els protagonistes són: una dona, una recollidora de maduixes procedent d'Europa de 
l'Est, que arriba a Àustria per trobar una vida millor per a si i per a la seva filla, i un home, un vienès 
agent immobiliari. Tracta sobre l'esperança de donar-li sentit a la vida.

Batman Begins
(Batman Begins) 

Gènere: Acció, fantàstica
Director: Christopher Nolan
Protagonistes: Christian Bale (Bruce Wayne / Batman), Michael Caine (Alfred 
Pennyworth), Ken Watanabe (Ra's Al Ghul), Katie Holmes (Rachel Caspien), Cillian 
Murphy (Dr. Jonathan Crane), Gary Oldman (Lt. James Gordon), Morgan Freeman (Lucius 
Fox), Rutger Hauer (Richard Earle), Liam Neeson (Henri Ducard), Tom Wilkinson (Carmine 
Falcone), Linus Roache (Dr. Thomas Wayne).

  
Sinopsi: Com canvia un home el món?. És una pregunta que obsessiona Bruce Wayne (Christian Bale) 
igual que el fantasma dels seus pares, morts a trets davant els seus ulls als carrers de Gotham una nit que 
va canviar-li la vida per sempre. Turmentat per la culpa i la ràbia, lluitant contra els dimonis que alimenten 
el desig de revenja i la necessitat d'honorar l'altruista llegat dels seus pares, el desil·lusionat hereu 
industrial desapareix de Gotham i viatja en secret pel món, cercant els mitjans de lluitar contra la injustícia 
i utilitzar la por contra qui s'aprofita dels qui tenen por. En la recerca per aprendre els amagatalls de la 
ment criminal, Bruce és ensinistrat per un misteriós home anomenat Ducard (Liam Neeson) en el domini 
de les disciplines físiques i mentals que li atorgaran el poder per combatre el mal que ha jurat destruir. 
Aviat es veu convertit en l'objectiu dels intents de reclutament de la Lliga de les Ombres, un poderós i 
subversiu grup de vigilants dirigit per l'enigmàtic líder Ra's al Ghul (Ken Watanabe). Quan Bruce torna a 
Gotham troba la ciutat atapeïda de delinqüència i una corrupció galopant. Wayne Enterprises, l'antic bastió 
d'ideals comercials filantròpics de la seva família, ara és en mans del president Richard Earle (Rutger 
Hauer), un home més preocupat per aconseguir que la companyia cotitzi a la Borsa que no pas per servir 
el bé públic. Mentrestant, l'íntima amiga de la infantesa de Bruce, Rachel Dawes (Katie Holmes), ara 
ajudant del fiscal del districte, no pot aconseguir que es condemni els delinqüents més coneguts de la 
ciutat perquè el sistema judicial ha estat profundament contaminat per escòria com el cap Carmine Falcone 
(Tom Wilkinson). No facilita les coses el fet que el prestigiós psiquiatre de Gotham, el doctor Jonathan 
Crane (Cillian Murphy) justifiqui la defensa per bogeria per al perdonavides de Falcone a canvi d'infames 
favors que serveixen els seus propis i poc nets afers. Amb l'ajut del seu lleial majordorm Alfred (Michael 
Caine), el detectiu Jim Gordon (Gary Oldman), un dels pocs bons policies de les forces de l'ordre públic de 
Gotham, i Lucius Fox (Morgan Freeman), el seu aliat en la divisió de Ciències Aplicades de Wayne 
Enterprises, Bruce Wayne allibera el seu imponent alter ego: Batman, un justicier emmascarat que utilitza 
la força, la intel·ligència i un desplegament d'artefactes d'alta tecnologia per combatre les forces sinistres 
que amenacen de destruir la ciutat.
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Exils
(Exils) 

Gènere: Drama
Director: Tony Gatlif
Protagonistes: Lubna Azabal (Naima), Romain Duris (Zano), Leila Makhlouf (Leila), 
Habib Cheik (Habib), Zouhir Gacem (Said).

Sinopsi: Per extravagant que pugui semblar, Zano (Romain Duris) un dia es presenta davant la seva 
amant Naïma (Lubna Azabal) i li proposa anar junts a l'Alger. Per què no creuar França i Espanya per 
finalment arribar a Algèria i descobrir la terra que els seus pares es van veure obligats a abandonar?. 
Perduts en els perills de la immigració, aquests dos fills de la diàspora parteixen d'una manera quasi 
insolent amb la seva música com a única pertinença. Ebris de llibertat, es deixen atrapar per la vibrant 
sensualitat d'Andalusia abans de decidir-se a creuar el Mediterrani. En un ambient de trobades casuals, 
ritmes techno i música flamenca, Zano i Naïma tornen de l'exili amb l'esperança de reivindicar les seves 
identitats al final del trajecte.

Fugitivos
(Les égarés)

Gènere: Drama romàntic 
Director: André Téchiné
Protagonistes: Emmanuelle Béart (Odile), Gaspard Ulliel (Yvan), Grégoire Leprince-
Ringuet (Philippe), Clémence Meyer (Cathy), Jean Fornerod (Georges), Samuel Labarthe 
(Robert), Eric Krekenmayer (Oficial), Nicholas Mead (Soldat ferit), Robert Eliott (Jove 
gendarme), Nigel Hollidge (Refugiat).

 
Sinopsi: París, juny de 1940. Les tropes alemanyes avancen per la ciutat. Odile (Emmanuelle Béart), una 
professora vídua, cedeix al pànic general i junt amb els seus dos fills, s'uneix a l'èxode de la ciutat. 
Philippe (Grégoire Leprince-Ringuet) és en plena adolescència, i la petita Cathy (Clémence Meyer) l'única 
cosa que sap és que es dirigeixen al sud. Després de cinquanta quilòmetres, un avió alemany ataca els 
indefensos refugiats. Odile i els seus fills ho perden tot. Un jove amb el cap rapat apareix del no res i els 
ajuda a fugir. S'anomena Yvan (Gaspard Ulliel) i té disset anys. Yvan troba una casa abandonada i hi 
entra. Odile el segueix. Aquí, sense ràdios ni rellotges, allunyats del món exterior, lluitant per sobreviure, 
els quatre personatges aniran coneixent-se a poc a poc i arribaran molt més enllà dels seus límits. Odile no 
confia en aquest jove salvatge i analfabet, que menteix contínuament però que per un altre costat es fa 
càrrec d'ells. Yvan és un “àngel dolent”, una presència salvatge que es revela davant tot el caos que 
amenaça de devorar-los, espantar-los, provocar-los nostàlgia, desitgos, terror, ... Envoltats per una natura 
salvatge, en ple estiu, Odile sent que el control se li'n va de les mans. Arresten Yvan. Odile no el veurà mai 
més.

Madagascar
(Madagascar)

Gènere: Comèdia, animació, aventures
Director: Eric Darnell, Tom McGrath
Protagonistes: Ben Stiller (Alex el lleó), Chris Rock (Marty la cebra), David Schwimmer 
(Melman la jirafa), Jada Pinkett Smith (Gloria l'hipopòtam), Sacha Baron Cohen (Rey 
Julien), Cedric the Entertainer (Maurice), Andy Richter (Mort).

 
Sinopsi: Alex el lleó és el rei de la selva urbana: és l'atracció estel·lar del zoo novaiorquès de central Park. 
Com els seus millors amics, Marty la zebra, Melman la girafa i Gloria la hipopòtam, Alex ha passat tota la 
vida en feliç i ignorant captivitat, ben alimentat i en una gàbia amb excel·lents vistes al parc. No content 
això, amb la seva vida, Marty es deixa portar per la curiositat i amb ajut d'uns prodigiosos pingüins, fuig 
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del zoo per conèixer món, amb la intenció de tornar abans que es faci de dia. Alex, Melman i Gloria 
descobreixen la seva fugida i decideixen sortir a la seva recerca abans que algú se n'adoni de la seva 
desaparició. Fins i tot en una ciutat com Nova York, no deixa de cridar l'atenció veure un lleó, una girafa i 
un hipopòtam caminant pel carrer i muntant amb metro. Els tres amics aconsegueixen trobar Marty a 
l'estació central, però abans que puguin tornar al zoo els capturen i els embarquen rumb a l'Àfrica. Els 
pingüins sabotegen el creuer i els quatre amics apareixen en una platja de l'exòtica illa de Madagascar. 
Aquests natius de Nova York han d'aprendre a sobreviure en estat salvatge; és llavors quan comprenen el 
sentit de l'expressió “el món d'allà fora és una jungla”.

Pasos

Gènere: Drama
Director: Federico Luppi
Protagonistes: Ana Fernández (Silvia), Alberto Jiménez (José), Susana Hornos (Ana), 
Gines García Millán (Francisco), Eva Cobo (Beatriz), Fabián Vena (Javier), Jordi Dauder 
(Pedro), Pilar Rodríguez (Julia).

Sinopsi: Una ciutat de províncies espanyola després de l'intent fallit de cop militar, el 23 de febrer de 
1981. Tres joves matrimonis amics celebren el fracàs dels colpistes. Junts han viscut la història i un dia 
van somiar de ser feliços. Ara cadascú ha de triar el seu destí. El país canvia i ells ja no comparteixen els 
seus somnis. Tot serà diferent a partir de llavors. Els seus passos els duran per diferents camins.

Tercera Identidad
(A Different Loyalty)

Gènere: Drama
Director: Marek Kanievska
Protagonistes: Sharon Stone (Sally Cauffield), Rupert Everett (Leo Cauffield), Mark 
Rendall (Oliver Cauffield), Tamara Hope (Lucy Caulfield), Jim Piddock (George Quennell), 
Emily VanCamp (Jen), Richard Zeman (Art Yallop), Julian Wadham (Andrew Darcy), Mimi 
Kuzyk (Leslie Quennell), Joss Ackland (Randolph Cauffield), Sonja Smits (Fay Tolland).

 
Sinopsi: El 1956, l'artista nord-americana Sally Tyler (Sharon Stone) viu a Beirut amb el seu espòs, Paul 
(John Bourgeois), un corresponsal del New York Times. Amb Paul sovint absent ocupat en alguna feina, el 
matrimoni pateix una gran pressió i desamor; Sally, una dona brillant i intel·ligent, es veu sovint sola en 
una ciutat que, en aquells dies, era un remolí cosmopolita que vibrava d'activitat social. I és sota aquestes 
circumstàncies que s'encreua amb l'atractiu i enigmàtic Leo Cauffield (Rupert Everett). Aquest, en 
l'actualitat un corresponsal a l'Orient Mitjà per al London Times, havia estat cap de la divisió de 
contraespionatge M16 de la intel·ligència britànica. També és un pare de família solitari que porta molt de 
temps allunyat de la seva esposa i mare dels seus fills. El moment en què Sally coneix Leo sembla aturar-
se en el temps; la mútua atracció és extraordinària i immediata. Incapaç de continuar vivint amb el 
turmentador secret d'aquesta relació que cada cop va a més, Sally acaba per confessar-ho a Paul, el seu 
marit, i afegeix que ha de seguir el seu cor i arriscar-se a perdre-ho tot. Paul no s'hi oposa, per la qual 
cosa Sally i Leo contrauen matrimoni el 1959. Els pocs anys que segueixen són els més feliços a les vides 
de tots dos fins que, sobtadament, en el decurs d'una violenta tempesta de nit del gener de 1963, Leo 
desapareix sense deixar rastre. Fora de si, angoixada i desesperada per saber què li ha ocorregut al seu 
marit, l'Ambaixada britànica la sorprèn amb la guàrdia baixa quan l'informa que sospiten d'una deserció 
per part de Leo, a qui suposen a la Rússia comunista. Mentre tracta d'ajuntar, desafiadora, totes les peces 
del misteriós trencaclosques del passat, reseguint la seva apassionada relació amb Leo i l'historial d'aquest 
com un dels espies més importants del segle XX, la infatigable recerca de la veritat que Sally sosté la porta 
a Londres, Nova York, i finalment a Moscou. En el que esdevé un emocionant clímax a vida o mort, Sally 
acaba per enfrontar-se cara a cara amb el conflicte secular entre l'amor i el deure mentre l'est i l'Oest 
col·lideixen en un moment irrepetible de la història del segle XX. La pel·lícula està basada en una història 
autèntica. Un drama romàntic amb molt de suspens enfrontat al context de l'espionatge propi dels temps 
de la Guerra Freda, i se centra en les situacions extremes per les quals dues persones hauran de passar a 
la recerca del seu mutu amor i conviccions.
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A good woman
(A good woman) 

Gènere: Drama
Director: Mike Barber
Protagonistes: Helen Hunt (Stella Erlynne), Scarlett Johansson (Meg Windermere), Tom 
Wilkinson (Tuppy), Stephen Campbell Moore (Lord Darlington), Mark Umbers (Robert 
Windermere), Milena Vukotic (Contessa Lucchino), Diana Hardcastle (Lady Plymdale), 
Roger Hammond (Cecil), John Standing (Dumby).

 
Sinopsi: Situada als anys 30 a la costa Amalfi, a la bella Riviera italiana, la pel·lícula és una comèdia 
elegant, enginyosa i romàntica basada en l'obra d'Oscar Wilde, "El ventall de Lady Windermere". L'acabat 
d'estrenar matrimoni d'una jove parella americana comença a perillar pels rumors de l'alta societat, una 
possible infidelitat del marit manté en alerta i entretinguts aquests personatges que passen les vacances, i 
que fan gala d'un enginy mordaç i deliciós per criticar tot allò que els envolta amb la més gran elegància i 
subtilesa. Robert Windermere (Mark Umbers) és acusat d'abonar grans xecs en secret a Mrs Erlynne 
(Helent Hunt), una atractiva dona madura de mala reputació, mentre que la seva esposa, Meg Windermere 
(Scarlett Johansson), comença a sentir-se assetjada per l'atracció que Lord Darlington (Stephen Campbell 
Moore), un acabdalat playboy, sent per ella. L'arribada de Mrs Erlynne a la costa d'Amalfi acapara l'atenció 
de tots els cavallers a la Riviera, especialment la del multimilionari adorable i enginyós Lord Augustus 
"Tupí" (Tom Wilkinson), que no dubta a declarar-li el seu amor a la primera oportunitat. Els esdeveniments 
aconsegueixen el seu punt àlgid a la festa del 21è aniversari de Meg. La jove esposa despitada es veu 
empesa pels rumors a abandonar la festa, amb la intenció de fugir amb l'implacable Lord Darlington. 
Moment clau en què la veritat comença a emergir, es descobreix que els rumors d'una suposada infidelitat 
de Robert Widermere són simples mentides i que un fosc secret familiar s'estén sobre ells. Mrs Erlynne, 
l'atractiva "femme fatale" resulta ser la mare desapareguda de la jove Meg, i els xecs del seu marit un 
xantatge per mantenir ocult aquest vincle. Finalment Mrs. Erlynne (Hellen Hunt), es redimeix, i sacrifica la 
seva oportunitat de casar-se amb Lord Augustus "Tupí", el seu amor veritable, donant a la seva filla Meg 
l'oportunitat d'esmenar el seu error. Mrs Erlynne és descoberta en companyia de Lord Darlington, quan en 
realitat està amagant a Meg de la inhumana mirada dels seus conveïns. Tots assumeixen que la dona de 
mala reputació manté un afer amb el jove i atractiu lord anglès, trencant el cor de "Tupí". Feliçment 
reunida amb el seu marit, Meg confessa els seus errors a "Tupí" netejant el nom de Mrs Erlynne.

El Internado
(Saint Ange)

Gènere: Drama, fantàstica
Director: Pascal Laugier
Protagonistes: Virginie Ledoyen (Anna), Lou Doillon (Judith), Catriona MacColl 
(Francard), Dorina Lazar (Helenka), Virginie Darmon (Mathilde).

 
Sinopsi: Hivern de 1960. Saint Ange és un orfenat de França. Anna (Virginie Ledoyen) arriba a aquest 
lloc, no com a òrfena sinó per netejar aquesta mansió deserta. La jove Judith (Lou Doillon) és l'única 
persona que queda en aquesta llar. Però Anna aviat té raons per pensar que no és així. Sent sorolls - 
rialles esborronadores, murmuris, passos - i veu visions esglaiadores habitació rera habitació, nit rera nit.

Familia Rodante

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Pablo Trapero
Protagonistes: Graciana Chironi (Emilia), Liliana Capuro (Marta), Ruth Dobel (Claudia), 
Federico Esquerro (Claudio), Bernardo Forteza (Oscar).
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Sinopsi: L'àvia Emilia compleix 84 anys. Molt emocionada, anuncia a tota la família que la seva neboda 
l'ha triat com a padrina de la seva boda, que se celebrarà a 1.500 quilòmetres d'allà. Per aquest llarg 
periple de Buenos Aires a Misiones, lloc del seu naixement, Emilia desitja que tots l'acompanyin. Com que 
ningú s'atreveix a negar-li-ho, es posen en marxa en una caravana. A partir d'aquest moment l'àvia, les 
seves filles, els seus néts, besnéts, gendres, nuvis i amigues, viuen interessants experiències durant el 
viatge a l'interior de la casa amb rodes que els trasllada. Els records de l'àvia, els seus problemes de salut, 
la calor i la distància travessen les històries de cada un dels protagonistes: amor adolescent, vells 
romanços dels anys setanta, rancúnies i gelosia. Aquest viatge modificarà algunes coses, no massa, però 
prou per convertir-se en un moment inoblidable a la vida d'aquesta família.

Kops
(Kopps)

Gènere: comèdia, acció 
Director: Josef Fares
Protagonistes: Fares Fares (Jacob), Torkel Petersson (Benny), Göran Ragnerstam 
(Lasse), Sissela Kyle (Agneta), Eva Röse (Jessica).

 
Sinopsi: Un grup de col·legues en una comissaria local han de trobar la manera de salvar el seu posat en 
no haver-hi hagut un veritable crim en aquest lloc en els deu últims anys, per la qual cosa la comissaria és 
amenaçada amb el tancament.

Primer
(Primer) 

Gènere: Drama, thriller
Director: Shane Carruth
Protagonistes: Shane Carruth (Aaron), David Sullivan (Abe), Casey Gooden (Robert), 
Anand Upadhyaya (Phillip), Carrie Crawford (Kara), Samantha Thomson (Rachel Granger), 
Chip Carruth (Thomas Granger), Delaney Price (Laney).

 
Sinopsi: L'acció de Primer se situa a la perifèria d'una ciutat qualsevol a l'actualitat, un lloc ple de polígons 
industrials i fileres de cases idèntiques entre si. Allà, Abe (David Sullivan) i Aaron (Shane Carruth), dos 
enginyers, treballen durant el dia junt amb altres companys per a una gran empresa; en el seu temps 
lliure, fan experiments en un garatge. Mentre posen a punt el seu últim projecte, un aparell que redueix la 
massa aparent de qualsevol objecte bloquejant la força de la gravetat, descobreixen per casualitat que 
l'aparell en qüestió té unes aplicacions totalment inesperades, quelcom que segons sembla els permetria 
fer i tenir qualsevol cosa que desitjessin. El seu primer repte serà decidir si han d'aprofitar o no aquesta 
oportunitat única. El segon, fer front a les conseqüències.

Rottweiler

Gènere: Terror
Director: Brian Yuzna
Protagonistes: William Miller (Dante), Irene Montalà (Ula), Paulina Gálvez (Alyah), Paul 
Naschy (Kufar), Lluís Homar (Guarda Borg), Bárbara Elorrieta (dona de blanc), Lolo 
Herrero (Nacho).

 
Sinopsi: El jove Dante (William Miller), un fugitiu desesperat, fuig d'un camp de presoners a través d'una 
terra inhòspita a la recerca de la seva estimada Ula (Irene Montalà). Mentrestant, és perseguit per Rott, un 
Rottweiler amb claus i gola d'acer ressorgit d'entre els morts, una bèstia feroç l'única missió de la qual és 
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la de matar. Una caça a través del paisatge del terror, on no hi ha amics, no hi ha refugi ni hi hi ha respir. 
Ningú no està fora de perill de la implacable violència i crueltat ...només queden el caçador i la seva presa.

20 centímetros

Gènere: Drama, comèdia musical
Director: Ramón Salazar
Protagonistes: Mónica Cervera (Marieta), Pablo Puyol (Reponedor), Rossy de Palma (La 
Frío), Pilar Bardem (Candelaria), Najwa Nimri (La Conejo), Juan Sanz (Gustavo), Concha 
Galán (Berta), Lola Dueñas (Rebeca), Miguel O'dogherty (Tomás).

Sinopsi: Marieta (Mónica Cervera) vol deixar d'anomenar-se Adolfo, que desaparegui aquest nom del seu 
DNI. Anomenar-se com el pare i tenir els mateixos vint centímetres entre les cames, li produeix repulsió. 
Marieta vol anomenar-se Marieta i ser una dona respectada com a cal. Pateix de narcolèpsia, la malaltia 
del somni, i sempre es queda adormida en el moment menys oportú. Però en els seus atacs de son, que 
donen origen als números musicals, Marieta canta meravellosament i parla idiomes. Avui Marieta s'ha 
despertat asseguda en un descampat, a quaranta quilòmetres de Madrid. Marieta viu amb Tomás (Miguel 
O'dogherty), un nan que sempre es fica en embolics. Al pati interior de la casa, aguaitant per la finestra es 
citen els veïns: Berta (Concha Galán), la seva veïna de dalt que treballa en un sex shop i a la qual Marieta 
es fa càrrec del seu fill, Paulito; El senyor Emiliano, frare octogenari o Pili, "la Pelos", una prostituta amb 
cara de nena i amb més anys que la vella perruca que utilitza per treballar. També són veïnes les 
germanes Marianas, dues colombianes deformades per les hormones i la silicona i que en penjar la seva 
roba deixen sense sol les veïnes de baix. Però la pitjor de totes és la Candelaria (Pilar Bardem), propietària 
de l'edifici, plena de mala llet i la casa plena de gats. Marieta fa la compra al mercat, en el lloc de verdures 
de les germanes Rebeca's. Allà coneix "el Reponedor" (Pablo Puyol) i el seu cul de préssec, amb qui viu un 
apassionat romanç gràcies als 20 Centímetres que Marieta creu que a ella li sobren. Somia amb la vida que 
podria tenir junt amb ell, somia amb un vestit de núvia preciós, amb el seu llar, la seva lluna de mel, el 
seu primer fill, la seva primera infidelitat, les seves crisis i les seves reconciliacions i fins a la vellesa. En 
els números musicals que s'intercalen durant tot el llargmetratge, Marieta és una distingida dona que 
canta alegre "Tómbola" per tota la Gran Via Madrilenya, en una explosió de color i fantasia. A "Parole", 
Marieta vaga pels carrers per què treballa cantant entre els clients, les prostitutes i els seus proxenetes. 
En el número musical "I only wanna be with you", el seu "Reponedor" li canta a Marieta quant la desitja, 
mentre que a "Quiero ser santa", les seves companyes transvestides es converteixen en zombies i ataquen 
tots els clients. "True blue" és el somni de Marieta per casar-se de blanc per tota la vida encara que en 
altres ocasions la realitat la fa sortir al carrer amb una "Mascara". "I want to break free" servirà com a 
comiat d'Adolfo per part de tots els metges i infermeres de l'hospital per donar la benvinguda a Marieta. 
"20 Centímetros" és una comèdia musical, fresca, desenfadada i al mateix temps dolça i sensible, en la 
qual els seus personatges viuen situacions extremes i expressen els seus sentiments de forma bàsica i 
sense embuts. L'espectador coneixerà per primer cop en una pantalla de forma còmica i entre números 
musicals plens de color i ritme, els avatars d'una noia que va nèixer noi i treballa de qualsevol cosa per 
arribar a aconseguir el que desitja, és a dir, un cos de dona a la seva ment de dona.

Danny the Dog
(Unleashed)

Gènere: Acció, thriller
Director: Louis Leterrier
Protagonistes: Jet Li (Danny), Morgan Freeman (Sam), Bob Hoskins (Bart), Kerry 
Condon (Victoria), Michael Jenn (Wyeth).

 
Sinopsi: Des del moment que Bart (Bob Hoskin) agafa Danny (Jet Li) dels braços de la mare, aquest és 
tractat i educat com un gos salvatge. Es converteix així en una arma letal que obeeix a la primera ordre i 
ataca sense dubtar-ho. Apartat del món, Danny no té una altra elecció sinó acceptar aquesta existència de 
bèstia, fins que un dia per casualitat, coneix Sam (Morgan Freeman), un cec que es guanya la vida afinant 
pianos. Sam i la seva fillastra, Victoria (Kerry Condon), seran els encarregats de mostrar-li a Danny aquest 
desconegut aspecte humà que fins llavors tenia prohibit. Per la seva banda, Danny intentarà ser ell mateix 

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/actual/actual.html (12 de 16)01/07/2005 12:46:07

http://www.imdb.com/title/tt0421528/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/focus_features/unleashed-tlr.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.dannythedog-lefilm.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/focus_features/unleashed-tlr.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

i conèixer els secrets del seu passat, fugir de les seves contradiccions i enfrontar-se a una nova vida. A 
aquesta difícil tasca s'uneix a la missió de protegir aquells que han arribat a convertir-se en la seva família. 
Aquest serà el seu últim combat, però també el més perillós.

Kung-Fu-Sion
(Gong fu)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Stephen Chow
Protagonistes: Stephen Chow (Sing), Yuen Wah (Terratenient), Qiu Yuen (Landlady), 
Kwok Kuen Chan (Hermano Sum), Leung Siu Lung (La Bestia).

 
Sinopsi: Ambientada en el caos de la Xina pre-revolucionària, un lladre de poca importància, Sing 
(Stephen Chow), aspira a ser un dels cruels i sofisticats membres de la Banda de la Destral les activitats 
il·legals del qual enfosqueixen la ciutat. Sing intenta extorquir un dels habitants d'un complex 
d'apartaments anomenat “Pig Sty Alley”, però els veïns no són el que semblen. Sense pretendre-ho, els 
còmics intents d'intimidació de Sing atrauen la Banda de la Destral, desfermant una sèrie de successos que 
enfronten cara a cara els dos mons tan diferents. Mentre els habitants de Pig Sty lluiten per sobreviure, el 
xoc de titans de kung Fu que segueix desenterra alguns mestres llegendaris d'arts marcials. Malgrat els 
seus inútils intents, Sing no té l'ànima d'un assassí i ha d'enfrontar-se a la seva pròpia moralitat per 
descobrir la veritable natura del mestre de Kung Fu.

A la vuelta de la esquina
(Around the Bend)

Gènere: Drama
Director: Jordan Roberts
Protagonistes: Michael Caine (Henry Lair), Jonah Bobo (Zach Lair), Josh Lucas (Jason 
Lair), Glenne Headly (Katrina), Christopher Walken (Turner Lair).

 
Sinopsi: Jason Lair (Josh Lucas) és un home senzill amb un senzill desig: una vida normal. Aquesta no és 
una fita fàcil per a l'afable treballador de banca: Jason s'acaba de separar de la dona, que l'ha deixat a 
càrrec del seu fill de sis anys Zach (Jonah Bobo) mentre ella es dedica a la pintura al Nepal, i el seu malalt 
avi Henry (Michael Caine), un exarqueòleg a punt de morir, està investigant rituals alternatius per al seu 
imminent funeral. Així que quan Turner, l'absent pare de Jason i fill de Henry, en l'accidentat passat del 
qual figuren proeses que van des del musical al criminal, fa una visita inesperada a la família, ja res no 
torna a ser ‘senzill' ni ‘normal' a la vida de Jason. Als dies successius, els Lair, una mica refractaris, 
s'embarcaran en un viatge no només a través de la mítica bellesa del desèrtic Sud-oest, sinó també a 
través del propi i incert paisatge emocional de la família. Obligats a estar junts per una profunda pèrdua, 
aquestes persones tan diferents entre si troben moltes coses pel camí -Secrets demolidors, descobriments 
increïbles i, com Henry volia… els uns als altres.

Esperando la carroza

Gènere: Comèdia
Director: Alejandro Doria
Protagonistes: Antonio Gasalla (Mamá Cora), China Zorrilla (Elvira), Luis Brandoni 
(Antonio), Julio de Grazia (Jorge), Bettian Blum (Nora).

Sinopsi: Mamà Cora (Antonio Gasalla), molt aprop ja dels vuitanta anys, té tres fills i una filla. Viu amb un 
d'ells, concretament el més pobre. Un dia la família es reuneix per celebrar un dinar d'aniversari, i és en 
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aquest moment quan es planteja el gran dilema: qui serà el proper hereu de senyora Cora?. Qui es farà 
càrrec d'ella enduent-se-la a casa?. L'enrevessat afer es complica quan reben la notícia que l'àvia s'ha 
llençat a les vies del tren.

Génesis
(Génésis)

Gènere: Documental
Director: Claude Nuridsany, Marie Pérennou

 
Sinopsi: Barrejant humor i seriositat, innocència i saviesa, un “griot” africà (espècie de trobador/narrador) 
utilitza el llenguatge evocador del mite i la faula per relatar el naixement de l'univers i les estrelles, els 
ardents començaments del nostre planeta i l'aparició de la vida a la terra; però es tracta d'una història 
real, de la nostra història. Ens parla del temps, la matèria, el naixement, l'amor i la mort. Els animals són 
els protagonistes d'aquesta Gènesi extravagant, modern i intemporal.

Mi padre es ingeniero
(Mon père est ingénieur)

Gènere: Drama 
Director: Robert Guediguian
Protagonistes: Ariane Ascaride (Natacha / María), Jean-Pierre Darroussin (Jérémie / 
José), Gérard Meylan (Sr. Vadino / Roustido), Pascale Roberts (Mare de Natacha), Jacques 
Boudet (Pare de Natacha), Pierre Banderet (L'ase), Patrick Bonnel (El bou), Frédérique 
Bonnal (La veïna), Christine Brücher (Sra. Vadino), Mathilda Duthu (Mylène / Mireille).

Sinopsi: Una veu en off relata la Pastoral, la visió teatral del naixement de Crist típica de Provença. 
Natacha (Ariane Ascaride) imagina ésser la Mare de Déu Portant al nen Jesús al seu si mentre passeja pels 
molls remodelats de Marsella. Per a ella, José és Jérémie (Jean-Pierre Darroussin), el seu amor de 
joventut, el seu amor de sempre. Fa anys que no ha vist Jérémie, excepte quan surt a la tele al costat del 
ministre de Sanitat. Jérémie s'ha convertit en un personatge important. Ell recorre el món. Natacha 
continua exercint com a metge de barri a la ciutat on ha nascut, a la zona on s'ha criat. No obstant això, 
Jérémie està al seu costat, però Natacha no ho sap. Ja no sap res. Un dia, el pare la va trobar tal com 
està, inert, muda; els entesos l'anomenen "estupor psíquic". Si se l'aixeca, s'aixeca. Si se l'asseu, 
s'assenta. Si se li dóna menjar, menja. Jérémie es muda a la casa de Natacha. S'asseu on s'asseia ella, 
escolta els discs que ella escoltava. Els records s'amunteguen: tenien 14 anys i, a les classes de rus, 
Jérémie no aconseguia pronunciar "El meu pare és enginyer". Es van estimar apassionadament. Cada any, 
en una espècie de ritual, decidien si havien de seguir junts. Un dia, van decidir no continuar i Jérémie se'n 
va anar lluny, viatja per tot arreu. Però Jérémie ha tornat. Encara no ho sap, però es quedarà. En el seu 
intent de descobrir què li ha ocorregut a Natacha, coneix la gent que l'envolta, estima als qui estimava, es 
fa càrrec dels malalts els qui es feia càrrec... com una persona que deambula perdut en una vida que no és 
la seva.

Morir en San Hilario

Gènere: Comèdia
Director: Laura Mañá
Protagonistes: Lluís Homar (Germán), Ana Fernández (Esther), Ferrán Rañé (Teodoro), 
Ulises Dumont (Mariano), Juan Echanove (Cura), Eric Bonicatto (Cándido), Milton de la 
Canal (Pablo), Max Berliner (Cayetano).
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Sinopsi: San Hilario vivia del seu esplèndid cementiri i de l'habilitat de la seva gent per organitzar els 
enterraments més bells. La gent viatjava a San Hilario a morir-se a gust. Les presses i la modernitat quasi 
han deixat al poble sense treball i és per això que, ara, esperen desitjosa l'arribada de Germán Cortés 
(Lluís Homar). Germán, un nou client, desitja morir al poble i això permetrà als seus habitants aplicar-se 
com mai i, probablement, remuntar el negoci. Tot es complica quan Germán mor abans d'arribar al seu 
destí i, per error, els de San Hilario donen la benvinguda a un pròfug de la justícia. Aquest, per amagar-se, 
no desfà el malentès i assisteix, atònit, a la preparació del seu enterrament. Una reflexió sobre la vida a 
través de la mort, narrada en to de comèdia i amb pinzellades de realisme màgic. El seu protagonista és 
Germán, un personatge que aprèn a estimar la vida i a través de la qual coneixem el dia a dia d'un poble, 
San Hilario, que viu del seu cementiri i en el qual cada personatge simbolitza una actitud davant la mort.

Perder es cuestión de método

Gènere: Thriller
Director: Sergio Cabrera
Protagonistes: Daniel Giménez Cacho (Victor Silampa), Martina García (Quica), César 
Mora (Emir Estupiñan), Víctor Mallarino (Esquilache), Sain Castro (Barragán).

Sinopsi: Un matí, la policia descobreix un horrorós crim. Es tracta d'un cos empalat a la vora d'un bell llac 
prop de Bogotà. Per tal de resoldre el cas, el periodista Víctor Silampa (Daniel Giménez Cacho) i el seu 
ocasional company, l'oficinista Emir Estupiñán (César Mora), hauran d'internar-se a les tortuositats d'una 
història macabra, però també humana i divertida. Amb l'ajut de Quica (Martina García), una jove 
prostituta, i a canvi d'alguns favors per al coronel que està encarregat del cas, els nostres protagonistes, 
amb risc de les seves vides, aconsegueixen arribar al fons d'una gegantina trama d'especulació 
immobiliària. Polítics i empresaris corruptes, prostitutes, apassionats del naturisme i periodistes de 
qualsevol tipus completen el mosaic de personatges, amb el teló de fons de la ciutat de Bogotà.

Cantando bajo la tierra

Gènere: Documental
Director: Rolando Ariel Pardo

Sinopsi: Chema, un músic xiulador que toca al metro, comença a cercar el seu vell amic cubà el cantant 
de boleros Boby del Palmar, per totes les estacions del metro de Madrid. Així, coneixem la vida dels músics 
del metro, d'una quantitat d'immigrants d'Europa i Àfrica, però fonamentalment de Llatinoamèrica.

César y Zaín

Gènere: Documental
Director: Larry Levene

Sinopsi: Dos joves de dos entorns geogràfics, culturals, i religiosos molt diferents: Occident i Orient. 
Espanya i l'Índia. Madrid i el Vell Delhi. Cristians i musulmans. Els nois juguen als escacs i han entrat en 
contacte via Internet on juguen partides. Un llenguatge ancestral i un mitjà novíssim que no coneix 
fronteres. Poden nois d'orígens culturals tan diferents fer compatibles les seves definicions de valors 
veritablement universals en la turbulenta situació actual?. La resposta passa indubtablement pel 
coneixement mutu i la voluntat de comprensió. Un Diàleg entre Civilitzacions en comptes d'una Lluita de 
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Civilitzacions.

WC

Gènere: Comèdia
Director: Enio Mejía
Protagonistes: María García, Aixa Villagrán, Alejandro Casaseca, José I. Prada, Cristina 
Segarra.

 
Sinopsi: WC es presenta com un conjunt d'històries que succeeixen a la sala de bany d'una habitació 
d'hotel de platja. Teresa i Anamari, dues dones del servei de neteja, serveixen de fil conductor d'un calorós 
estiu. Diferents situacions sorprenents en l'intimitat d'un WC des d'una perspectiva fresca i innovadora. 
Aquests joves hostes i visitants del bany ens descobreixen una societat sense màscares en què l'únic 
espectador és el seu propi reflex en el mirall. 
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