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Cartellera de maig de 2004

El día de mañana
(The day after tomorrow)

Gènere: Thriller, ciència-ficció 
Director: Roland Emmerich
Protagonistes: Dennis Quaid (Professor Jack Hall), Jake Gyllenhaal (Sam Hall), Emmy 
Rossum (Laura), Sela Ward (Doctora Lucy Hall), Ian Holm (Terry Rapson), Arjay Smith 
(Bryan), Tamlyn Tomita (Janet), Austin Nichols (J.D.).

  
Sinopsi: I si estiguéssim a la vora d'una nova era glacial?. Aquest és l'afer que obsessiona el climatòleg 
Jack Hall (Dennis Quaid). Les investigacions dutes a terme per Hall indiquen que l'escalfament global del 
planeta podria desencadenar un sobtat i catastròfic canvi climàtic de la Terra. Les perforacions realitzades 
a l'Antàrtida mostren que és quelcom que ja ha ocorregut anteriorment, fa deu mil anys. I ara està 
alertant els dirigents que podria ocórrer de nou si no s'adopten mesures de forma immediata. Però les 
seves advertències arriben massa tard. Tot comença quan Hall presencia com un bloc de gel de la 
grandària de Rhode Island s'arranca completament de la massa de gel antàrtica. Posteriorment, una sèrie 
de fenòmens climatològics cada vegada més dràstics comencen a ocórrer en diferents parts del globus: 
pedres de la grandària d'una aranja destrossen Tòquio, vents huracanats que trenquen tots els rècords 
arrassen Hawaii; la neu cau a Nova Delhi, i després una sèrie de devastadors tornados fustiguen la ciutat 
de Los Angeles. Una trucada de telèfon d'un col·lega seu a Escòcia, el professor Rapson (Ian Holm), 
confirma els pitjors temors de Jack: aquests intensos fenòmens meteorològics són símptomes d'un canvi 
climatològic massiu. El desglaç de la capa de gel polar ha abocat recentment massa aigua als oceans i ha 
afectat els corrents que donen estabilitat al nostre sistema climàtic. L'escalfament global ha posat el 
planeta a la vora de l'avisme i al començament d'una nova era glacial. I tot ocorrerà durant una 
supertempesta de caràcter global. Mentre Jack adverteix la Casa Blanca de l'imminent canvi climàtic, el 
seu fill Sam, de disset anys, (Jake Gyllenhaal) es troba atrapat a la ciutat de Nova York on ell i alguns 
amics han estat competint en un concurs acadèmic entre instituts. Ara ha de fer front a les grans 
inundacions i a les temperatures que cauen en picat a Manhattan. Després de refugiar-se dins de la 
Biblioteca Pública de Manhattan, Sam aconsegueix parlar amb son pare per telèfon. Jack només té temps 
de fer-li una advertència: que es quedi dins passi el que passi. Quan comença una massiva evacuació a 
gran escala cap al sud, Jack s'encamina en direcció nord, cap a la ciutat de Nova York, a fi de salvar a 
Sam. Però ni tan sols Jack està prou preparat per al que està a punt d'ocórrer; a ell, al seu fill i al seu 
planeta.

Wilbur se quiere suicidar
(Wilbur wants to kill himself)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Lone Scherfig
Protagonistes: Jamie Sives (Wilbur), Adrian Rawlins (Harbour), Shirley Henderson 
(Alice), Lisa McKinlay (Mary), Mads Mikkelsen (Dr. Horst), Julia Davis (Moira), Susan 
Vidler (Sophie).

  
Sinopsi: Wilbur ha intentat suïcidar-se però encara no ha tingut èxit. Malgrat que posseeix un magnetisme 
especial, sobretot amb les dones, el seu enginy i el seu atractiu no aconsegueixen dissimular el seu 
pessimisme. Wilbur està tan desil·lusionat de la vida que no troba cap motiu per continuar vivint. 
Justament el contrari al que li succeeix al seu germà Harbour, un optimista incurable per a qui el fet 
d'ocupar-se de la felicitat de Wilbur és el seu principal encàrrec en aquesta vida. Aquests dos excèntrics 
germans, que ronden la trentena, viuen a Glasgow on han heretat una atrotinada llibreria que és l'únic 
record que els queda de son pare, recentment mort. Després d'un nou intent de suïcidi Harbour convenç 
Wilbur perquè es traslladi a viure amb ell a l'apartament que hi ha darrera la llibreria. Harbour pensa que 
una núvia podria ajudar Wilbur a millorar i superar-se, i aquesta mateixa idea és també defensada per un 
cínic psicòleg de l'hospital, Horst, i per la infermera en cap Moira que creu que potser podria ser 
l'afortunada. No obstant les seves esperances no es compleixen i en comptes de Wilbur és Harbour el que 
troba l'amor en una tímida i bella mare soltera, Alice, que treballa com a netejadora de nit a l'hospital on 
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recull els llibres que deixen els pacients, per després vendre'ls a la llibreria. Alice i la seva filla Mary es 
traslladen a viure amb Harbour i Wilbur. Els quatre junts trobaran una mica de felicitat perquè Alice serà 
capaç de sortir de si mateixa, Mary trobarà per fi una família i Wilbur començarà a descobrir el sentit de la 
vida. I encara que Harbour no havia estat mai tan feliç, això no impedirà que oculti un fosc secret que no 
podrà guardar per sempre.

Sueños rotos
(Wonderland)

Gènere: Drama, thriller 
Director: James Cox 
Protagonistes: Val Kilmer (John Holmes), Kate Bosworth (Dawn Schiller), Lisa Kudrow 
(Sharon Holmes), Josh Lucas (Ron Launius), Dylan McDermott (David Lind), Tim Blake 
Nelson (Billy Deverell), Christina Applegate (Susan Launius), Eric Bogosian (Eddie Nash), 
Carrie Fisher (Sally Hansen), Franky G (Louis), M.C. Gainey (Billy Ward), Janeane 
Garofalo (Joy Miller), Ted Levine (Sam Nico), Faizon Love (Greg Diles), Natasha Gregson 

Wagner (Barbara Richardson).

 
Sinopsi: Basada en una història real, la pel·lícula explora els brutals assassinats múltiples succeïts a la 
part alta de l'Avinguda Wonderland al Laurel Canyon de Los Ángeles durant l'estiu de 1981. En un principi, 
el cas semblava tenir relació únicament amb camells i gent de la nit, però aviat evolucionaria cap a tot un 
clàssic de la crònica negra de L.A. quan es va descobrir la connexió del famós rei del porno John C. 
"Johnny Wad" Holmes. Per quan arrenca la nostra història, Holmes havia caigut ja des de la seva gloriosa 
peanya de l'estrella més gran de la indústria del pornogràfic dur a un estat de ruïna financera i 
toxicològica. Holmes estima Dawn, el seu amant adolescent, mentre continua casat amb la seva esposa 
Sharon, formant els tres un triangle amorós gens convencional. Al mig d'aquest descens en picat, Holmes 
fa amistat amb els camells locals Ron i Susan Launius, junt amb el seu soci David Lind, que operen des 
d'una casa de Wonderland famosa per les seves festes. Però Holmes està fora del seu element en l'arriscat 
món del crim i el narcotràfic i aviat estarà ficat de ple en angoixants problemes. Desesperat per aconseguir 
diners i droga, el grup de Wonderland decideix robar un altre traficant amic de John, el conegut i temut 
Eddie Nash. Poc després del robatori, ocorre la massacre de Wonderland. Va vendre Holmes als seus 
col·legues per salvar la seva pell de la fúria de Nash? Tot depèn de qui expliqui la història.

The Mother
(The Mother)

Gènere: Drama
Director: Roger Michell
Protagonistes: Anne Reid (May), Daniel Craig (Darren), Steven Mackintosh (Bobby), 
Cathryn Bradshaw (Paula), Anna Wilson-Jones (Helen), Oliver Ford Davies (Bruce), Peter 
Vaughan (Toots).

 
Sinopsi: May és una dona madura que viu als afores de la ciutat. Quan mor el seu marit durant la visita 
que fan a Londres per veure la seva família, es veu immersa en l'ocupada vida metropolitana dels seus 
fills. Atrapada en una ciutat desconeguda, lluny del seva veritable llar, May -tem haver-se convertit en una 
altra de les moltes dones de la seva edat, invisibles per a la resta de la gent, la vida de la qual està mes o 
menys acabada. Fins que s'enamora de Darren, un home a qui dobla l'edat que està reformant la casa del 
seu fill i anant al llit amb la seva filla.
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Johan Cruyff. En un Momento Dado

Gènere: Documental
Director: Ramón Gieling

 
Sinopsi: Johan Cruyff és un dels més grans símbols del barcelonisme. Tant en la seva etapa de jugador 
com en la d'entrenador -sens dubte, molt més reeixida-, aquest holandès va aconseguir que milions de 
seguidors del Barça s'entusiasmessin amb el futbol. Ell va ser l'entrenador que va dirigir el cèlebre "Dream 
Team", l'equip format per jugadors com Koeman, Stoichkov, Bakero o Guardiola, i que va aconseguir 
l'única Copa d'Europa que figura en les vitrines blaugranes, a més de quatre campionats de lliga 
consecutius. Avui dia, encara que oficialment estigui apartat de la banqueta, la seva figura encara té una 
vital importància en l'entorn del FC Barcelona, i les seves paraules tenen encara molt de valor entre els 
directius, socis i seguidors. El director Ramón Gieling ha parlat amb tretze persones que tenen alguna cosa 
a veure amb Cruyff, sigui directament o indirectament. Entre ells hi ha els escriptors Sergi Pàmies i Ferran 
Torrent, el periodista Joan Patsy, l'exjugador de Real Madrid Emilio Butragueño, i l'actual president del 
Barça, Joan Laporta.

Muertos comunes

Gènere: Thriller
Director: Norberto Ramos
Protagonistes: Javier Albalá (Eusebio Luquin), Ernesto Alterio (Fermín Goyoaga), Luchy 
López (Elvira), Ion Inciarte (Marcelo), Fernando Delgado (Comisari), Adolfo Fernández 
(Comandant Toledo), Juan Carlos Martín (Capità Gayubas), Sonia Almarcha (Charo), Pilar 
Castro (Juani), Andrés Gertrudix (Sergent Errea).

Sinopsi: Eusebio Luquín, un inspector de policia la màxima del qual a la vida és que el treball mai no li 
treia el somni, ha de resoldre amb l'ajut de Fermín, el seu nou sotsinspector, la violació i assassinat de la 
jove Blanca Huete en els veís del quarter del Cinquè Regiment de Sapadors. Els militars no els ofereixen 
molt de suport, una recent fotografia de la víctima es converteix en la prova decisiva de la investigació, i el 
principal sospitós resulta ser el marit de la cantinera Elvira. Quan sembla que tot ha acabat, terribles 
esdeveniments reobriran un cas en què els uns callen i els altres no pregunten.

Una película hablada
(Un filme falado)

Gènere: Drama
Director: Manoel de Oliveira
Protagonistes: Leonor Silveira (Rosa Maria), John Malkovich (Comandant John Walesa), 
Catherine Deneuve (Delfina), Stefania Sandrelli (Francesca), Irene Papas (Helena), Luís 
Miguel Cintra (Actor portuguès), Filipa Almeida (Maria Joana).

 
Sinopsi: Rosa Maria, una jove professora d'història de la Universitat de Lisboa, es disposa a realitzar un 
creuer pel Mediterrani amb la seva filla, Maria Joana. Ha de trobar-se amb el seu marit a Bombai, des d'on 
tenen pensat sortir de vacances. El vaixell va fent escala per diferents ciutats; Rosa Maria descobreix 
paratges que només coneixia a través dels llibres i que sovint evocava a les seves classes, malgrat no 
haver tingut mai l'ocasió de visitar-los.
Així, aquest viatge, que els condueix de les ruïnes de Pompeia a Atena s, passant per Istanbul i les 
piràmides d'Egipte, és també un viatge iniciàtic a través de la civilització mediterrània i una evocació de tot 
allò que ha marcat la nostra cultura occidental. En el creuer, Rosa Maria coneix tres dones i a un home que 
l'impactaran: una prestigiosa empresària francesa, una famosa model italiana ja retirada, una actriu i 
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professora de cant grega i principalment el capità del vaixell, un americà d'origen polonès. Al saló del 
vaixell, sopen tots junts a la taula del capità, cada un parla en la seva llengua d'origen i tots comprenen el 
que l'altre vol dir en la seva pròpia llengua, reproduint així una Torre de Babel idíl·lica. No obstant això, 
quan es dirigeixen cap al Golf Pèrsic, succeeix quelcom que pertorba el sopar.

A+ 
(Amas)

Gènere: Drama
Director: Xavier Ribera
Protagonistes: Eloy Azorín (Ace), Elvira Herrería (Mar), Jose Coronado (Leo), Misia 
(Luna), Ricardo Moya (Dad), Fernando Ramallo (Pau), Eloi Yebra (Gus), Carlos Fuentes 
(Ton), Najwa Nimri (Dam), Niko Baixas (Seg).

 
Sinopsi: Tres històries de disbauxa, amor, drogues, família i amistat que conflueixen en un festival de 
música. Les històries són: Terminal, Sidecar i Luna. La primera narra la història d'Ace (Eloy Azorin) i Mar 
(Elvira Herrería). Una parella de nuvis que una nit enganyen uns traficants robant-los dos quilos de 
cocaïna. Perseguits pels propietaris de la droga i almig de la seva fugida cap al sud, Ace i Mar aturaran a 
un concert d'estiu on veuen la possibilitat de desfer-se de la droga. Paral·lelament i en la segona de les 
històries, "Sidecar", un grup de tres amics posa rumb a les seves vacances somiades: una setmana en un 
festival de música. Però res no és fàcil, i a bord d'una motocicleta robada, el festival semblarà córrer 
davant d'ells fent-se cada vegada més inabastable. Finalment, no obstant això, ho aconseguiran. I encara 
que serà tard per a la festa no ho serà per a l'amistat definitivament establerta entre ells. La tercera 
història, "Luna", se centra en la difícil relació entre un pare i la seva filla. Luna (Misia) té disset anys i a 
penes parla. Es mou sempre amb un ordinador portàtil, amb una càmera de vídeo digital, amb el gravador 
minidisc de telefonia mòbil. Per això, son pare (Ricardo Moya), que només pot estar amb ella durant els 
mesos d'agost i algun cap de setmana, la invita al festival de música per intentar acostar-se a ella. Luna 
anirà totalment en contra del seu desig.

The Ladykillers
(The Ladykillers)

Gènere: Comèdia, cinema negre 
Director: Joel Coen, Ethan Cohen
Protagonistes: Tom Hanks (Profesor G.H. Dorr), Irma P. Hall (Marva Munson), Ryan 
Hurst (Lump), Marlon Wayans (Gawain Macsam), J.K. Simmons (Garth Pancake), Diane 
Delano (Noia muntanyenca), George Wallace (Alguacil Wyner), John McConnell (Ajudant 
del Alguacil), Jason Weaver (Weemack Funthes).

 
Sinopsi: N'hi ha que neixen amb estrella i altres, estrellats. Ningú no sap a quin grup pertany Goldthwait 
Higginson Dorr (Tom Hanks), Doctor en Filosofia. El que sí que és cert és que la seva loquacitat prominent 
li permet sortir xiroi de qualsevol situació compromesa que se li presenti. El que ningú no sap és que sota 
aquesta aparença de professor savi i xerraire s'amaga un autèntic cervell que prepara el que podria ser el 
cop del segle. Per això reuneix a una "troupe" del que ell considera "experts" en les matèries necessàries 
per tal de dur a terme el robatori. En primer lloc hi ha l'informador Gawain MacSam (Marlon Wayans), 
l'home que s'introduirà com a netejador al casino que han de robar. Després hi ha El General (Tzi Ma), 
l'home expert en túnels; Garth Pancake (J.K. Simmons), l'especialista en explosius; i Lump (Ryan Hurst), 
un exjugador de futbol americà que és pura força, encara que el seu cervell estigui ple de serradures. Per 
a dur a terme el robatori, Goldthwait busca el lloc perfecte per començar a cavar el túnel que els ha de dur 
al lloc on es guarda els diners del casino flotant. I ho troba al soterrani d'una casa propietat d'una confiada 
i piadosa àvia anomenada Sra. Munson (Irma P.Hall). però per a no despertar sospites el professor li 
explica que la seva afició és la música sacra, i que el soterrani és el lloc ideal per assajar amb la banda, 
que la componen els "experts". Però aquests no resulten ser tan experts com podia pensar-se en un 
primer moment, i van sorgint discrepàncies entre ells. I per acabar-ho d'arrodonir, tots ells subestimen 
l'agradable àvia.
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Bloody Mallory
(Bloody Mallory) 

Gènere: Fantàstica
Director: Julien Magnat
Protagonistes: Olivia Bonamy (Bloody Mallory), Adrià Collado (El pare Carras), Jeff 
Ribier (Vena Cava), Laurent Spielvogel (El Papa), Valentina Vargas (Lady Valentine), 
Julien Boisselier (El Marit), Tylda Bares (Talking Tina), Ludovic Berthillot (El Moloso), 
Thierry-Perkins Lyautey (Inspector Durand). 

Sinopsi: S'han endut el Papa, el Santíssim Pare!. Esfumat, raptat en els mateixos nassos dels guàrdies del 
cos, impotents... Què fer? Enviar la tropa, declarar l'estat d'urgència a escala planetària. Només es pot fer 
una cosa: per als casos de perill extrem, un agent molt especial. Bloody Mallory és "l'home" d'aquesta 
història. La "crème de la crème" d'una organització molt eficaç del Servei Secret, ella colpeja fort, 
desembeina sense pietat, plena de plom amb maldat, fa escabetxina a consciència. Sobretot als dimonis, 
diablesses i altres morts vivents poc agraciats, i tot des del traumàtic dia del seu matrimoni. Ja que, 
aquest dia, la núvia anava de vermell. Totalment empastifada en la sang del seu ja ex. Un dimoni, 
justament. Des de llavors, la mateixa filla secreta de Juana d'Arc i James Bond, Bloody Mallory, dirigeix la 
seva pròpia croada. Contra tots els monstres que han estat vomitats per l'infern. Acompanyada per una 
drag queen experta en explosius i d'una adolescent telèpata l'esperit de la qual vagareja d'un cos a un 
altre, Bloody Mallory franqueja la porta de l'altre món. Una porta a l'infern on ella es crea un nou aliat, un 
dels guàrdies del cos encarregat de la protecció del Pare Sant. Un capellà d'impacte, que, d'altra banda, no 
és insensible a la proximitat dels seus encants. El centre de la presó papal. Eficaçment envoltat del seu 
brigada de maleficis, Bloody Mallory penetra sense dubtar fins al fons d'un laberint de galeries plenes de 
trampes. I aquest no és la fi de totes les sorpreses que li esperen.

Capturing the Friedmans
(Capturing the Friedmans)

Gènere: Documental
Director: Andrew Jarecki

 
Sinopsi: Durant 25 anys els Friedman van representar l'ideal de classe mitjana que va personificar el 
somni americà a Great Neck, Long Island, Nova York. Amb tres meravellosos fills, enregistraven la seva 
tranquil·la vida en vídeos casolans. "Capturing the Friedmans" retrata la seva desintegració, quan el 1987 
el pare, professor d'informàtica, i el seu fill petit van ser empresonats acusats de pederàstia. A la seva 
casa havien trobat pornografia infantil i alguns alumnes del pare van afirmar haver estat víctimes d'abusos 
sexuals. Els mitjans de seguida es van llançar a demonitzar els acusats. No obstant això, el documental 
mostra que no tot estava tan clar... dins de la família, els fills van recolzar son pare i la mare va quedar 
commocionada, sense poder creure's la innocència dels seus.

El despertar
(The I Inside)

Gènere: Thriller, ciència-ficció 
Director: Roland Suso Richter
Protagonistes: Ryan Phillippe (Simon Cable), Sarah Polley (Clair), Piper Perabo (Anna), 
Stephen Rea (Doctor Newman), Robert Sean Leonard (Peter Cable), Stephen Lang (Sr. 
Travitt), Peter Egan (Doctor Truman), Stephen Graham (Travis), Rakie Ayola (Infermera 
Clayton), Magdelena Manville (Veïna).

 
Sinopsi: Després d'una experiència propera a la mort, Simon Cable (Ryan Phillippe) es desperta a 
l'hospital amb amnèsia. Se li han esborrat de la seva memòria els records dels dos últims anys de la seva 
vida, incloent els detalls de la seva boda, la mort del seu germà i un accident de cotxe que gairebé acaba 
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amb tragèdia. El seu metge, el Dr. Newman (Stephen Rea) intenta ajudar-lo a reconstruir els fets. No serà 
fàcil, especialment quan la seva dona, Anna (Piper Perabo), no sols sembla odiar-lo sinó que creu 
fermament que va ser el responsable de la mort del seu germà. Simon també descobreix que ha estat 
mantenint una relació amb la misteriosa Clair (Sarah Polley). Una trobada amb una misteriosa figura 
emmascarada serveix per portar Simon dos anys enrera el temps i a una altra estada a l'hospital. Ja no és 
en una habitació privada, no és casat i no hi ha un metge anomenat Dr. Newman. Tan aviat com intenta 
acceptar el canvi de realitat es veu empès de nou al temps. L'única connexió entre aquests dos períodes a 
l'hospital és la presència un pacient anomenat Travitt (Stephen Lang). Quan Simon es troba de nou amb 
Clair, de sobte recorda una trobada secreta anterior de la qual en va ser testimoni Peter (Robert Sean 
Leonard), el promès de Clair i germà de Simon. No obstant això, és més que un record. Simon té el poder 
de controlar les seves accions, fins i tot les del passat. A poc a poc acumula informació i la situació 
s'aclareix. Descobreix que el seu matrimoni es basava en el xantatge per part de la seva dona, que va 
escoltar les últimes paraules de Peter implicant-lo en la seva mort. Per primera vegada, Simon torna a 
aquesta terrible nit en què va discutir amb Peter i en la qual tot va acabar en catàstrofe. Simon es veu 
llançat a una carrera desesperada per canviar el passat, salvar el seu germà i permetre que tots dos 
tinguin un futur diferent.

El tiempo del lobo
(Le Temps du loup)

Gènere: Drama
Director: Michael Haneke
Protagonistes: Isabelle Huppert (Anna), Maurice Bénichou (M. Azoulay), Lucas Biscombe 
(Ben), Patrice Chéreau (Thomas Brandt), Béatrice Dalle (Lise Brandt), Anaïs Demoustier 
(Eva), Daniel Duval (Georges), Olivier Gourmet (Koslowski), Rona Hartner (Arina), 
Florence Loiret (Nathalie Azoulay).

 
Sinopsi: Existeix en la mitologia germànica un terme que rep el nom de "El temps del llop". Aquest té lloc 
molt poc abans de l'Apocalipsi, i durant el temps que dura es capgiren els valors més arrelats entre l'ésser 
humà i cauen les més altes torres del coneixement. El caos s'apodera de tot. Això és el que li ocorre a una 
família de classe mitjana. Formada pel pare, la mare i els seus dos fills, aquesta família decideix fugir 
d'una catàstrofe que ha tingut lloc a la ciutat. I pretenen refugiar-se a la seva casa de camp, retirada del 
soroll mundà. Però una vegada arriben allà, es troben una família que s'hi amaga i que ha ocupat la casa. I 
la seva intenció no és precisament la d'anar-se'n, per la qual cosa planten cara ajudats per una escopeta. 
En un forcejament, el pare mor, i la dona i els dos fills es veuen obligats a fugir. Amb tan sols un parell de 
begudes, han de buscar altres persones que puguin ajudar-los a arribar al nucli civilitzat més proper. Però 
aquest serà el començament d'una odissea inimaginable.

Giro inesperado
(Twisted)

Gènere: Thriller
Director: Philip Kaufman
Protagonistes: Ashley Judd (Jessica Shepard), Samuel L. Jackson (John Mills), Andy 
García (Mike Delmarco), David Strathairn (Dr. Melvin Frank), Russell Wong (Tong), Mark 
Pellegrino (Jimmy Schidt), Camryn Manheim (Lisa).

 
Sinopsi: Acabada d'ascendir a inspectora de policia, Jessica Shepard (Ashley Judd) va darrera la pista d'un 
assassí en sèrie. Horroritzada, descobrirà que les víctimes són homes amb qui ella ha mantingut relacions 
sexuals en dies anteriors. La investigació es fa més i més complicada quan el seu company (Andy García) 
comença a comportar-se d'una manera estranya, i el comissari de policia (Samuel L. Jackson), és requerit 
per les autoritats per rellevar-lo del cas ja que ella és la principal sospitosa dels crims. Totes les pistes 
apunten cap a ella i Jessica comença a pensar que potser sigui ella l'assassina que anava buscant.
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La matanza de Texas
(The Texas Chainsaw Massacre)

Gènere: Terror
Director: Marcus Nispel
Protagonistes: Jessica Biel (Erin), Jonathan Tucker (Morgan), Erica Leerhsen (Pepper), 
Mike Vogel (Andy), Eric Balfour (Kemper), Andrew Bryniarski (Thomas Hewitt), R. Lee 
Ermey (Sheriff Hoyt), David Dorfman (Jedidiah), Laura German (Noia adolescent), 
Terrence Evans (El vell Monty).

 
Sinopsi: El 20 d'agost de 1973 la policia es va desplaçar a una apartada granja el propietari de la qual era 
Thomas Hewitt, un antic escorxador de l'escorxador del comtat de Travis, Texas. Dins de la casa van 
trobar les restes de 33 éssers humans. El país es va quedar bocabadat i horroritzat davant aquest 
descobriment i encara avui continua essent per a molts el cas d'assassinat en massa més cèlebre de la 
història. L'assassí, conegut com "Leatherface", es va fer famós en sortir en primera pàgina dels diaris 
texans brandant una serra mecànica, amb la cara tapada amb una grotesca màscara feta amb la pell de 
les seves víctimes sota el titular: "La casa del terror deixa el país sense parla - Matança a Texas". La 
policia local va acabar matant un home que portava una espècie de màscara de cuir al qual se'l va acusar 
de ser l'assassí i el cas es va arxivar. No obstant això, durant diversos anys, moltes persones relacionades 
amb els espantosos crims van acusar la policia d'haver fet un pifiada i de matar a posta l'home equivocat. 
Per primera vegada, l'únic supervivent conegut de la matança ha trencat el seu silenci per relatar la veritat 
sobre el que va ocórrer en una carretera deserta de Texas quan un grup de cinc joves va haver d'enfrontar-
se a un boig armat amb una serra mecànica, el mateix que va deixar l'onada de sang i terror que es 
convertiria en "La matança de Texas".

Crónica de un asesino en serie
(Memories of Murder / Sa-Lin-Eui Chu-Eok)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Bong Joon-Ho
Protagonistes: Song Kang-Ho (Detectiu Park Doo-Man), Kim Sang-Kyung (Detectiu Seo 
Tae-Yoon), Kim Roe-Ha (Jo Yong-Gu), Song Jae-Ho (Sergent Shin), Byun Hee-Bong 
(Sergent Koo), Koh Seo-Hee (Kwon Kwi-Ok), Park No-Sik (Baek Kwang-Ho), Park Hae-Il 
(Park Hyun-Kyu), Jong-Ryol Choi (Pare De Kang-Ho), Jeon Mi-Seon (Kwok Seol-Yung).

 
Sinopsi: Som a l'any 1986, concretament a la província de Gyunggi, Corea del Sud. Un lloc en què es viu 
amb plàcida tranquil·litat ... fins ara. I és que sembla el cos d'una jove brutalment violada i assassinada. A 
partir d'aquest moment comencen a succeir-se a la regió una sèrie de violacions i assassinats que tenen a 
veure amb el primer dels foscos successos. L'opinió pública es fa ressò del cas, ja que es tracta d'un país 
que mai abans no ha conegut crims semblants, atrocitats que només pot haver comès un assassí en sèrie. 
Aquesta és la possibilitat que té en compte la policia. I per això els responsables de seguretat organitzen 
un destacament especial perquè investigui el cas. Al front del qual es troba el detectiu de policia local Park 
Doo-man (Song Kang-Ho), un home acostumat a tractar delictes de poca importància, i un detectiu de 
policia procedent de Seül, Seu Tae-yoon (Kim Sang-Kyung), qui desitja fugir de la ciutat i per això ha 
sol·licitat unir-se al destacament, ja que ell podrà aportar la seva experiència en la gran ciutat. Però això 
no és tot, perquè malgrat l'esforç, la resolució dels assassinats apareix cada vegada més llunyana, i per 
això comencen a desesperar-se.

Sonny
(Sonny)

Gènere: Drama
Director: Nicolas Cage 
Protagonistes: James Franco (Sonny Phillips), Brenda Blethyn (Jewel Phillips), Harry 
Dean Stanton (Henry Wade), Mena Suvari (Carol), Josie Davis (Gretchen), Nicolas Cage 
(Acid Yellow), Scott Caan (Jesse), Seymour Cassel (Albert).
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Sinopsi: Per a Sonny (James Franco), Bourbon Street és la seva llar. Al cor de Nova Orleans, el glamour 
conviu amb la immundícia. El nou és tan sols un fi llençol col·locat sobre el vell; i els vells costums són 
difícils d'abandonar. En llicenciar-se de l'exèrcit, Sonny no té on anar i la seva única opció és tornar a casa. 
Sa mare, Jewel (Brenda Blethyn) i el seu nuvi de sempre, Henry (Harry Dean Stanton) estan encantats de 
tenir-lo de tornada. Però Sonny sap que cada dia que passi en aquesta casa li retornarà al passat i a la 
vida que va deixar enrera; una vida a la qual sa mare intenta que torni a tota costa. Jewel és una 
Madame; i Sonny, el premi més important que li va donar la vida. No obstant això, ell té altres plans: ara 
és el moment d'anar de legal i de començar de nou amb bon peu. Per a Sonny, Bourbon Street és només 
un punt d'aturada al camí. La nova noia estrella de Jewel és Carol (Mena Suvari), una adolescent que 
s'identifica amb Sonny i veu en ell la promesa de llibertat que sempre s'ha fet a si mateixa: aconseguir 
sortir del món de la prostitució. Però aquest objectiu resulta inabastable per a algú com ella; el món 
'normal' no sembla voler als de la seva classe. Per cada pas que Sonny dóna, li empenyen dos cap enrera; 
i com la seva vella vida l'està cridant, cada entrebanc fa que sigui més difícil negar-s'hi.

You Got Served
(You Got Served)

Gènere: Drama musical 
Director: Chris Stokes
Protagonistes: Omarion (David), Marques Houston (Elgin), Jennifer Freeman (Liyah), J-
Boog (Rico), Lil' Fizz (Rashann), Raz B (Vick), Michael Taliferro (Emerald), Meagan Good 
(Beautifull), Steve Harvey (Mr. Rad), Christopher Jones (Wade).

 
Sinopsi: El ball urbà s'ha convertit en el nou fenomen de moda. Ha tornat a prendre el carrer des dels 
llunyans temps del breakdance en els 80. Els nous ballarins es troben en les cantonades dels carrers, en 
carrerons, als patis i en magatzems humits i foscos. La multitud s'amuntega per aclamar els seus equips 
favorits que s'enfronten en batalla contra els altres equips. Amb un talent innat increïble, mostren els seus 
moviments explosius que desafien la gravetat i giren amb els sons rítmics de hip hop o el que sorgeixi. 
Aquí és on la nostra història comença. Els protagonistes són els amics Elgin i David. El seu equip és 
imparable. Però quan un altre gran grup de la ciutat els desafia a una batalla, David i Elgin, junt amb els 
seus col·legues, han de crear i perfeccionar les seves particulars coreografies per continuar sent els millors 
de la ciutat. Però fins i tot les amistats més sòlides poden acabar trencant-se. Els amics s'enganyen i de 
sobte es posen al descobert foscos motius per trair-se l'un a l'altre. Si volen guanyar l'aposta llançada per 
la banda rival hauran de superar les seves diferències per afrontar la batalla de ball definitiva.

Tánger

Gènere: Drama, acció, thriller 
Director: Juan Madrid
Protagonistes: Jorge Perugorría (Abdul Kader Torres), Ana Fernández (Lidia), Jose 
Manuel Cervino (Ricardo Torres "Richi"), Fele Martínez (Fanfán), Ramón J. Márquez 
(Roberto Loring), Pablo Puyol (Raimundo), Juan Fernández (Bárcenas), Inma Del Moral 
(Lola), Marián Aguilera (Marisa).

 
Sinopsi: Abdul Kader Torres (Jorge Perugorría), fill de l'antic comissari de la Brigada Polític Social, Ricardo 
Torres (José Manuel Cervino) i d'una bella noia de Tànger, Fàtima, acaba de tornar a Madrid amb 
l'encàrrec d'ocupar-se del negoci de son pare, "Ejecutivas Tánger". El negoci no és massa net, ni clar, però 
Abdul, desconeixent la situació, accedeix il·lusionat posar-se al front d'ell. En el seu Tànger natal, el jove 
Abdul, era mestre de professió però la seva addicció a l'alcohol, va fer que l'expulsessin de l'ensenyament. 
La trucada de son pare per treballar a Espanya és una sortida per a ell, a més d'aconseguir un somni 
anhelat des de la seva infantesa: l'afecte i la trobada amb son pare. Abdul coneixerà Lídia (Ana Fernández) 
la jove núvia de son pare, per la qual sentirà una atracció irresistible que l'obligarà a triar entre ella i el 
seu progenitor. Dos somnis contraposats i irreconciliables. La decisió serà dolorosa, i les conseqüències 
irreversibles. Durant la seva estada a Madrid descobrirà, que res no és com ell havia somiat. Ni son pare, 
ni el seu germanastre Fanfán (Fele Martínez), ni l'agència en què treballa són el que semblen. Un doble 
assassinat a la ciutat i la investigació d'aquest crim destaparà la corrupció que existeix en alguns membres 
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del cos de policia. Un eurodiputat espanyol i alguns polítics es veuran implicats, controlant els fils des de 
molt amunt. Abdul començarà a adonar-se que son pare i "Ejecutivas Tánger" tenen un passat i un present 
molt fosc i brut. Què pot fer? Denunciar-lo? Fingir? . "Tànger" és també una metàfora sobre la vida, l'amor 
i el comportament dels éssers humans. La tornada d'Abdul a Espanya, la trobada amb son pare, el seu 
viatge interior, li faran conèixer-se a si mateix... un coneixement gens agradable, que li exigirà prendre 
importants decisions.

Troya
(Troy)

Gènere: Drama, acció 
Director: Wolfgang Petersen
Protagonistes: Brad Pitt (Aquil·les), Orlando Bloom (Paris), Eric Bana (Hèctor), Diane 
Kruger (Hel·lena), Sean Bean (Odysseus), Brian Cox (Agamèmnon), Peter O'Toole 
(Priam), Brendan Gleeson (Menelau), Saffron Burrows (Andromache), Rose Byrne 
(Briseis), Julie Christie (Thetis), Garrett Hedlund (Patroclus).

  
Sinopsi: A llarg dels temps, els homes han fet la guerra. Uns per poder, els altres per glòria o per honor, i 
alguns per amor. A l'antiga Grècia, la passió de dos dels amants més llegendaris de la història, Paris, 
príncep de Troia (Orland Bloom) i Hel·lena (Diane Kruger), reina d'Esparta, desencadena una guerra que 
assolarà una civilització. El robatori d'Hel·lena al seu espòs, el rei Menelau (Brendan Gleeson), per part de 
Paris és un insult que no es pot tolerar. L'orgull familiar estableix que un afront a Menelau és un afront al 
seu germà Agamèmnon (Brian Cox), el poderós rei de Micenes, que no tarda a reunir totes les grans tribus 
de Grècia per recuperar Hel·lena de mans dels troians i defensar l'honor del seu germà. La veritat és que 
la lluita per l'honor per part d'Agamèmnon està corrompuda per la seva incontenible cobdícia, necessita el 
control de Troia per assegurar-se la supremacia del seu ja vast imperi. La ciutat murallada, sota el 
comandament del rei Priam (Peter O'Toole) i defensada pel poderós príncep Hèctor (Eric Bana), és una 
fortalesa en què cap exèrcit no ha estat capaç de penetrar. Només un home s'erigeix en la clau per a la 
victòria o la derrota de Troia - Aquil·les (Brad Pitt), considerat el més gran guerrer viu. Arrogant, rebel i 
aparentment invencible, Aquil·les no sent lleialtat cap a ningú ni cap a res, excepte a la seva pròpia glòria. 
És la seva insadollable ànsia de fama eterna el que li porta a atacar les portes de Troia sota l'estendard 
d'Agamèmnon - però serà l'amor el que finalment decideixi el seu destí. Dos mons aniran a la guerra per 
l'honor i el poder. Milers d'homes moriran en la seva lluita per aconseguir la glòria. I, per amor, una nació 
quedarà reduïda a cendres.

Bienvenido a Mooseport
(Welcome to Mooseport)

Gènere: Comèdia
Director: Donald Petrie
Protagonistes: Gene Hackman (Monroe Cole), Ray Romano (Handy Harrison), Marcia 
Gay Harden (Grace Sutherland), Maura Tierney (Sally Mannis), Christine Baranski 
(Charlotte Cole), Fred Savage (Bullard), Rip Torn (Bert Langdon), Wayne Robson (Morris 
Gutman).

 
Sinopsi: L'endormiscada comunitat de l'estat de Maine compleix amb totes les condicions que 
caracteritzen la vida en una idíl·lica i petita ciutat: un petit parc i un mirador, una pintoresca arquitectura, 
un ant que ganduleja pels carrers i un munt d'amigables conveïns, inclosos el propietari de la ferreteria de 
la localitat, Handy Harrison (Ray Romà) i la seva núvia Sally (Maura Tierney), veterinària de professió. 
Mooseport també resulta ser la ciutat on passa les vacances el líder del món lliure: Monroe "Àguila" Cole, 
el President dels Estats Units d'Amèrica (Gene Hackman). Després de dos reeixits mandats, l'enormement 
popular president està preparat per retirar-se a la seva "Casa Blanca de Mooseport", publicar les memòries 
i embarcar-se en una sèrie de lucratius compromisos com a conferenciant. "Ha arribat L'Àguila!" proclamen 
els titulars a Mooseport quan Cole arriba a Maine, junt amb la seva entregada secretària executiva Grace 
Sutherland (Marcia Gay Harden) i el jove director de relacions públiques Bullard (Fred Savage). Però el 
retir de l'Àguila es veu posposat quan els veïns de Mooseport convencen l'antic president perquè es 
presenti a l'elecció per a alcalde. Al mateix temps, li tira els trastos a Sally, sense saber que és la núvia de 
Handy. I Sally, frustrada per la falta d'atenció de Handy, no es pot resistir als flirteigs de l'Àguila. Quan un 
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gelós Handy anuncia la seva candidatura a l'alcaldia, L'Àguila es queda atònit. "Vaig a enfrontar-me en 
unes eleccions amb l'home que m'ha posat el bany!", es queixa amargament. I en el soroll de la campanya 
electoral més dura en la que s'hi ha vist embolicat, la primera cita de l'Àguila amb Sally obté la cobertura 
mediàtica reservada normalment a les reunions internacional d'alta volada. ("L'Àguila Posa Un Ou" diuen 
els experts quan ella rebutja el seu petó de bona nit. Uf!) Handy, al seu torn, es veu immers en una 
carrera per l'alcaldia i per la seva núvia. Quan la campanya electoral arriba al seu punt més àlgid, les 
coses es posen encara més lletges en aquesta abans tranquil·la ciutat. El debat entre L'Àguila i Handy, 
objecte de gran interès, sembla acabar en un joc de pedra, paper, estisores, mentre els antics agents del 
servei secret del president li suggereixen l'"eliminació" de Handy, i l'exdona de L'Àguila (Christine 
Baranski) fa campanya a favor de Handy. Fins i tot el veterà director de campanya de L'Àguila, Bert 
Langdon (Rip Torn), no li troba el sentit a aquesta batalla entre "David i Goliat". Però hi ha una cosa en 
què els bàndols que recolzen Handy i l'Àguila poden estar d'acord: Mooseport no és prou gran per a tots 
dos!.

Cinco condiciones / Las sucias reglas del juego
(The five Obstructions)

Gènere: Documental
Director: Jørgen Leth

 
Sinopsi: El 1967, Jorgen Leth va realitzar un curtmetratge de tretze minuts, titulat 'L'Ésser humà 
perfecte', en el qual analitzava el comportament de les persones. Fascinat pel resultat, Lars Von Trier el va 
invitar l'any 2000 a dur a terme junts cinc variacions sobre aquell afer, plantejant-li altres obstruccions o 
condicions que limitaven les possibilitats de refer la història i definir els personatges. Amb aquest 
procediment, els dos directors acaben posant en qüestió les convencions del gènere documental i les 
característiques fonamentals de la creació cinematogràfica. Les cinc condiciones (The five Obstructions) és 
una graciosa picardia que Lars von Trier va tramar al costat del director -periodista, escriptor i docent- 
Jorgen Leth a qui va obligar a filmar cinc versions renovades del seu curt "L'Ésser humà perfecte" (The 
perfect Human). Les obstruccions no van ser una altra cosa que restriccions pensades per Lars Von Trier 
per tal d'incomodar el seu amic i posar a prova la seva creativitat. Una vegada més, Lars Von Trier filma i 
reflexiona sobre el cinema i la seva ètica.

Cosas de familia
(It runs in the family)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Fred Schepisi
Protagonistes: Michael Douglas (Alex Gromberg), Kirk Douglas (Mitchell Gromberg), 
Rory Culkin (Eli Gromberg), Cameron Douglas (Asher Gromberg), Diana Douglas (Evelyn 
Gromberg), Bernadette Peters (Rebecca Gromberg), Michelle Monaghan (Peg Maloney).

 
Sinopsi: Els Grombergs són una família amb sort, menys en el tema de la comunicació mútua. Alex 
Gromberg (Michael Douglas) és entre l'espasa i la paret. És un home a qui li toca interpretar el delicat 
paper de pare, fill i espòs. Alex intenta evitar els errors de son pare i acceptar els que ja ha comès amb els 
seus fills. La dona d'Alex, Rebecca (Bernadeta Peters), és una psicòloga que intenta trobar l'equilibri entre 
la vida professional i la feina d'esposa i mare. Mitchell Gromberg (Kirk Douglas), patriarca i membre retirat 
dels més prestigiosos bufets d'advocats de Nova York, comença a trobar fissures en el seu concepte de 
moralitat. Evelyn (Diana Douglas) és l'esposa entregada que ha estat el suport moral durant tot el seu 
matrimoni -a més de ser l'encarregada de posar pau en la relació entre Alex i son pare. Asher Gromberg 
(Cameron Douglas), és el fill gran d'Alex. És un adolescent rebel que intenta fer-se un camí a la vida, 
l'amor i el sexe en una societat desbordada per la confusió. Eli (Rory Culkin), és el segon fill d'Alex. Té 11 
anys i és potser el 'més gran' i el més madur de tots els homes de la família Gromberg. Tres generacions 
d'una família americana que viuen vides separades, cadascú d'una manera pròpia. Però de tant en tant, 
arriba el moment de reunir-se per celebrar, riure, barallar, plorar i fer-se càrrec dels altres.

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/maig.html (10 de 16)14/06/2005 13:57:01

javascript:MM_openBrWindow('http://www.films-sans-frontieres.fr/5obstructions','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.films-sans-frontieres.fr/5obstructions
javascript:MM_openBrWindow('http://www.films-sans-frontieres.fr/5obstructions','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/mgm/itrunsinthefamily/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.mgm.com/itrunsinthefamily
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/mgm/itrunsinthefamily/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Levity 
(Levity)

Gènere: Drama
Director: Ed Solomon
Protagonistes: Billy Bob Thornton (Manuel Jordan), Morgan Freeman (Miles Evans), 
Holly Hunter (Adele Easley), Kirsten Dunst (Sofia Mellinger), Manuel Aranguiz (Sr. 
Aguilar), Geoffrey Wigdor (Abner Easley), Luke Robertson (jove Abner Easley), Dorian 
Harewood (Mackie Whittaker).

 
Sinopsi: Manuel Jordan (Billy Bob Thornton) ha complit la seva condemna. És lliure, però prefereix 
continuar a la presó. Manuel va matar un noi en una botiga. Des de llavors Abner Easley mira fixament 
Manuel des de la paret de la seva cel·la. Aquí roman el groguenc retall d'un periòdic amb la foto d'un jove 
a qui va partir la seva vida per la meitat. Ara Manuel és fora. Està canviat, irreconeixible, i es dirigeix a la 
ciutat on va cometre el crim. Què busca, potser el perdó? . Manuel coneix un enigmàtic predicador, Mils 
Evans (Morgan Freeman), que li ofereix un treball a la seva Comunitat, en un barri difícil. Mils li ofereix 
també una habitació on la foto d'Abner Easley és encara més prominent. Però mentre que Manuel 
s'enfronta als seus fantasmes, Mils intenta fugir d'ells. El mateix fa Sofía (Kirsten Dunst), una jove i bonica 
dona camí de la seva pròpia destrucció, que de tant en tant busca l'ajut de Manuel per tornar a casa des 
del night club que és al costat del local de la Comunitat on ell viu. Però la persona a qui realment vol 
ajudar Manuel és Adele (Holly Hunter), la germana d'Abner Easley. El fill d'Adele, que també s'anomena 
Abner, és un jove rebel, immers en un món que Manuel coneix molt bé. En intentar acostar-se a Adele i al 
jove Abner, potser Manuel està simplement tractant de perdonar-se a si mateix. A mesura que els seus 
sentiments per Adele creixen, Manuel es va adonant que pot ajudar la gent perquè aquests creguin en el 
seu futur, però sense que el seu passat desaparegui.

Romasanta. La caza de la bestia
(Romasanta)

Gènere: Terror
Director: Paco Plaza
Protagonistes: Elsa Pataky (Bárbara), Julian Sands (Manuel), John Sharian (Antonio), 
Gary Piquer (Fiscal Luciano), Laura Mañà (Antonia), Maru Valdivieso (María), David Gant 
(Professor Philips), Luna Mcgill (Teresa), Carlos Reig (Gómez), Reg Wilson (Jutge), Ivana 
Baquero (Ana).

Sinopsi: Galícia, 1850. Els boscos estan infestats de llops. Cada cop són més els desapareguts. Els 
cadàvers mutilats presenten ferides salvatges i incisions pròpies d'un cirurgià. Aquesta contradicció 
aterreix els vilatans que no s'atreveixen a creuar els boscos. La llegenda de l'home llop s'expandeix. 
Bárbara i la seva germana Josefa viuen en una casa enmig del bosc. Només quan arriba Manuel, un 
venedor ambulant i amant de Josefa, de qui Bárbara està secretament enamorada, se senten fora de perill. 
Manuel acompanya Josefa a la ciutat. Quan torna entre ell i Bárbara sorgeix una esborronadora història 
d'amor. Però la sospita que la seva germana mai no va arribar a la ciutat s'apodera de Bárbara. Per què 
Manuel és l'únic que no tem creuar el bosc? Quin secret amaga el seu vell carro?. La sospita es converteix 
en certesa: Manuel és l'home llop a qui tothom tem. La felicitat es converteix en el més pur horror. L'amor 
en odi. I el desig en revenja. Bárbara és capaç de tot per acabar amb ell. Manuel és capturat. En la seva 
defensa afirma ser víctima d'una maledicció que el convertia en home llop. La societat es divideix en dos. 
Mentre els vilatans temen que els seus crims quedin impunes, els burgesos, capitanejats per Mr. Philips, 
un reputat antropòleg criminal, justifiquen els seus actes en considerar-lo licàntrop. Però qui és realment 
Manuel? un assassí? un home llop? o un licàntrop?. Manuel és l'únic que sap la veritat.
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Van Helsing
(Van Helsing) 

Gènere: Acció, aventures 
Director: Stephen Sommers
Protagonistes: Hugh Jackman (Van Helsing), Kate Beckinsale (Anna), Richard Roxburgh 
(Dràcula), David Wenham (Frare Carl), Shuler Hensley (Monstre Frankenstein), Will Kemp 
(Velkan, home llop), Kevin J. O'Connor (Igor), Elena Anaya (Aleera, núvia de Dràcula), 
Silvia Colloca (Verona, núvia de Drácula), Josie Maran (Marishka, núvia de Dràcula).

 
Sinopsi: En una època en què fets sobrenaturals envaïen la vida diària, en la qual els contes suplien raons 
imaginatives per a allò inexplicable i en la qual criatures mítiques s'esmunyien entre les ombres 
nocturnes... en aquesta època vivia un home que s'enfrontava sol als misteris que s'amagaven en la 
creixent foscor: Van Helsing. Gabriel Van Helsing (Hugh Jackman) té un passat maleït que no aconsegueix 
recordar i una missió a què no pot negar-se. Una societat secreta li encarrega que busqui i venci la Maldat 
que impera al món, però els seus esforços per alliberar la Terra li han valgut el títol que el segueix a tot 
arreu, el d'assassí. Van Helsing recorre el globus rebutjat i fugint de tothom, una figura solitària a què 
persegueixen els que no entenen la seva vocació. Quan els seus caps l'envien a Transsilvània, descobreix 
una fosca regió ancorada en el passat on llegendàries criatures de les ombres tornen a la vida, un lloc 
dominat per la malvat, etern seductor i invencible vampir, comte Dràcula (Richard Roxburgh). Heus ací la 
missió de Van Helsing: destruir Dràcula. Anna Valerious (Kate Beckinsale) és quasi l'última descendent 
d'una poderosa família de sang reial a què Dràcula ha anat exterminant. Anna, caçadora intrèpida, ha 
decidit venjar els seus avantpassats i acabar d'una vegada amb la vella maledicció matant el vampir. Van 
Helsing i Anna uneixen les seues forces per a vèncer a l'enemic comú i anihilar l'imperi del terror. Van 
Helsing, en reptar l'enemic que mai mor, descobrirà un secret inimaginable i haurà d'enfrontar-se als 
misteris encara sense resoldre que dissimulen el seu fosc passat.

El arca rusa
(Russian Ark)

Gènere: Drama
Director: Aleksandr Sokurov
Protagonistes: Sergei Dreiden (El marquès), Mariya Kuznetsova (Catalina La Gran), 
Leonid Mozgovoy (The Spy), David Giorgobiani (Orbeli), Aleksandr Chaban (Boris 
Piotrovsky), Maksim Sergeyev (Pere El Gran).

Sinopsi: Invisible per a tots aquells que són al seu voltant, un cineasta contemporani aturarà, de forma 
màgica i sorprenent, als salons del Museu Hermitage de Sant Petersburg. Es tracta del palau més famós de 
Rússia, ara un dels més grans museus del món. A la imaginació popular, l'Hermitage és un ens viu, una 
fàbrica que exhala la història i la cultura de Rússia. No només es tracta d'interminables cues de gent que 
ha anat a admirar els seus múltiples tresors artístics, per les generacions de la família Romanoff que han 
viscut, estimat, i, en alguns casos, mort, sinó per l'embriaguesa que produeix la seva rara esplendor. Però 
el que és més estrany i inexplicable és que apareix en ple segle XVIII. Allà es troba amb un marquès 
francès que exerceix com a diplomàtic, i junt amb qui iniciarà un viatge a través del temps, en el qual 
seran testimonis del turbulent passat de Rússia, des de la dinastia dels Romanoff fins al present segle XXI. 
A través dels esplèndids corredors i salons del palau, ambdós veuran sorprenents escenes.

El príncipe y yo
(The prince and me)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Martha Coolidge
Protagonistes: Julia Stiles (Paige Morgan), Luke Mably (Princep Edvard / Eddie), Ben 
Miller (Soren), James Fox (Rei Haraald), Miranda Richardson (Reina Rosalind), Alberta 
Watson (Amy Morgan), John Bourgeois (Ben Morgan), Eliza Bennett (Princesa Arabella).
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Sinopsi: Paige Morgan té el seu futur perfectament planejat. Treballar de valent per aconseguir ser una 
metgesa en medicina que viatja per tot el món ajudant els més desfavorits, i al seu pas per la facultat de 
medicina de la Universitat de Winsconsin, jura que res no s'interposarà entre ella i el seu somni. Amb el 
que no comptava era de topar-se amb Eddie, un estranger encantador que, sense que ella ho sàpia, 
resulta ser Edvard Valdemar, el Príncep hereu de Dinamarca!. Poc convençut d'acceptar el seu destí com a 
futur rei, Edvard, playboy amb una gran debilitat per les noies guapes i els cotxes ràpids, ha fugit de les 
seves responsabilitats cap a terrenys més verd al mitjà Americà. Allà, canvia el seu nom pel d'Eddie, es 
matricula a la universitat... i s'enamora de Paige. Més interessada en un principi en com Eddie li pot ajudar 
a passar una assignatura sobre Shakespeare, Paige acabarà baixant la guàrdia i enamorant-se d'ell. Però 
tan aviat li ha lliurat el seu cor, Paige descobrirà la veritable identitat d'Eddie i, de sobte, ell es veurà 
obligat a tornar a Dinamarca per estar al costat de son pare, que ha caigut malalt. Dividida entre els seus 
estudis i el seu nou amor, Paige decidirà finalment que el seu lloc és al costat d'Eddie i, abans que pugui 
reaccionar, quedarà atrapada en un remolí de recepcions oficials, gales reials, proves de vestuari i rodes 
de premsa que serien el somni fet realitat de qualsevol joveneta. Però Paige no és "qualsevol joveneta" –
sinó una noia amb la vista posada en convertir-se en metgessa; una jove que ha somiat d'aconseguir tots 
els seus objectius... però podrà fer-ho?.

El testamento del Dr. Mabuse
(Das Testament des Dr. Mabuse)

Gènere: Drama
Director: Fritz Lang
Protagonistes: Oscar Beregi Sr. (Professor Doctor Baum), Paul Bernd (Erpresser/
Blackmailer), Henry Bless (Bulle), Gustav Diessl (Thomas Kent), Paul Henckels 
(Lithograph/Litographer), Oskar Höcker (Bredow), Georg John (Baums Diener/Baum's 
servant), Rudolf Klein-Rogge (Dr. Mabuse), Adolf E. Licho (Dr. Hauser).

Sinopsi: L'inefable comissari Lohmann (Otto Wernicke) rep una trucada d'Hoffmeister (Karl Meixner), un 
antic membre del departament de Policia per denunciar un afer de falsificació que ha descobert. Però 
abans de revelar els detalls de la denúncia, pateix un atemptat i embogeix completament, per la qual cosa 
ja no pot exercir de testimoni. Per tant, el comissari Lohmann decideix investigar pel seu compte, i totes 
les pistes que troba el duen cap al famós criminal Dr. Mabuse. Però aquesta maquiavèl·lica ment està 
ingressada en una clínica psiquiàtrica, on porta tancat des de fa ja uns quants anys. Aquest tètric lloc és 
l'asil del Dr. Baum (Oscar Beregi Sr.), un eminent psiquiatre que està fascinat pel geni del Dr. Mabuse i pel 
llegat que ha deixat: ni més ni menys que una espècie de testament en què detalla la forma d'actuar 
seguint els cànons de l'Imperi del Crim.

House of the Dead
(House of the Dead) 

Gènere: Terror
Director: Uwe Boll
Protagonistes: Jonathan Cherry (Rudy), Tyron Leitso (Simon), Clint Howard (Salish), 
Ona Grauer (Alicia), Ellie Cornell (Casper), Enuka Okuma (Karma), Jürgen Prochnow 
(Capt. Victor Kirk), Will Sanderson (Greg), Sonya Salomaa (Cynthia), Kira Clavell 
(Liberty).

 
Sinopsi: No totes les festes acostumen a acabar bé...I si no, que li ho diguin als assistents a la mare de 
totes les festes techno que se celebren. En aquest cas té lloc en una illa deserta situada a l'estret de Juan 
de Fuca a la qual anomenen "L'Illa de la Mort": així la van batejar els espanyols quan la van descobrir. Un 
grup de joves té la intenció de reunir-se amb els seus amics, i poder passar junts un cap de setmana de 
por. Així que lloguen una embarcació comandada per un capità una mica recelós (Jurgen Prochnow), i es 
fan a la mar a la recerca del lloc. Però quan arriben al lloc en qüestió, se n'adonen que totes les 
terrorífiques llegendes existents sobre l'illa són més que certes. Allà on vagen, vigila quelcom realment 
terrorífic: una legió de morts vivents desitjosos de convertir en zombies cada u dels nouvinguts. I l'únic 
lloc on els supervivents poden trobar refugi de l'amenaça és l'anomenada "Casa dels Morts", una 
construcció amagada al cor de la jungla on s'oculta un terrible secret.
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La desaparición de Embry
(Abandon)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Stephen Gaghan
Protagonistes: Katie Holmes (Katie Burke), Benjamin Bratt (Wade Handler), Charlie 
Hunnam (Embry Larkin), Zooey Deschanel (Samantha Harper), Gabrielle Union (Amanda 
Luttrell), Gabriel Mann (Harrison Hobart), Melanie Lynskey (Mousy Julie), Will McCormack 
(August), Fred Ward (Bill Stayton).

 
Sinopsi: Katie (Katie Holmes), estudiant universitària en el seu últim curs, està sotmesa a una gran 
pressió. Ha d'enfrontar-se a exàmens, acabar la tesi i sotmetre's a un procés d'entrevistes de treball 
realment extenuant. Un moment crucial a la seva vida en què, a més, comencen a complicar-se les coses. 
Fa dos anys que li assalten els records del seu primer amor, un noi anomenat Embry que va desaparèixer 
misteriosament quan estaven a primer curs. A més, un detectiu de la policia anomenat Wade Handler 
(Benjamin Bratt), comença a investigar la desaparició d'Embry. A mesura que es desenvolupa la 
investigació, Katie es veu obligada a triar entre les seves antigues passions i les noves oportunitats que li 
brinda la vida. I és que tot fa sospitar que està relacionat amb una altra desaparició que es va produir al 
campus.

Yo, puta

Gènere: Drama, eròtic 
Director: José Magán
Protagonistes: Daryl Hannah (actriu vinguda a menys), Denise Richards (estudiant), 
Joaquim de Almeida (client voyeur), Danel Aser, Mónica Naranjo, María Jiménez. 

 
Sinopsi: La pel·lícula barreja documental i ficció per permetre al públic accedir a la visió d'un món ocult, 
que desperta gran curiositat i morbo. El film ens mostra les protagonistes del negoci més antic del món: el 
del sexe. La part de ficció està protagonitzada per una estudiant (Denise Richards) que escriu un llibre 
basat en entrevistes amb diferents personatges que exerceixen la prostitució i que narren en primera 
persona la seva història real. Una actriu vinguda a menys (Daryl Hannah) que utilitza el seu encant per 
seduir amants rics, introduirà l'estudiant en el món de la prostitució. El nexe d'unió entre ambdues dones 
és un client voyeur, atractiu i seductor (Joaquim de Almeida), que recorre als serveis de la segona i intenta 
arrossegar a la primera a l'univers que ella descriu només com a observadora.

Plauto

Gènere: Comèdia
Director: David Gordon
Protagonistes: José Carabias (Plauto), El Dioni (Furgones), Leonardo Dantés (Platón), 
Coto Matamoros (Assassí a sou), Javier Sardá (Sardá), Dinio (Figuració), Alexandro 
Lequio (Assassí a sou), Pepe Frias (comissari), Alberto Murroni (l'Infal·lible), Nuria 
Bermúdez (Nuria la fàcil), Loli Álvarez (Dolores), Toni Genil (misil humà), Paco Pérez 
Abellán (Pérez Abellán), Arlekin (cap de mossos).

 
Sinopsi: Plauto, el pallasso, ens narra història del Circ de les Alegries. El públic reclama novetats al món 
del Circ. La crisi ha acabat amb les companyies que no han sabut adaptar-se a la demanda del públic. La 
Senyora Alegria, estima del Circ de les Alegries aquesta obstinada que el seu fill Palevhi, mantingui la línia 
clàssica de l'espectacle, que supliqui en veu alta una renovació completa. Durant els últims anys, el Circ 
s'ha anat arrossegant com un moribund fins que l'amenaça de fallida i desocupació ha portat als seus 
treballadors a l'angoixa. Una nit de setembre, Palevhi decideix comunicar a la gran família del circ el 
tancament definitiu. Les llàgrimes de frustració donen pas a la recerca de solucions. Furgones (El Dioni) 
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sorprèn els seus companys amb una proposta rocambolesca: Aprofitant les seves amistats en el món de 
l'hampa, fruit del seu pas per la presó, decideix que han de demanar un préstec a una rica dona de 
negocis de Marbella. Aquests diners, convenientment invertit en la compra d'una partida de Cocaïna 
permetrà al circ sortir definitivament de la crisi, i a ells, conservar les seves ocupacions. Dit i fet: 
Furgones, Infal·lible i el Mag Arnaldo es posen en camí rumb a la salvació de circ. No obstant això, les 
coses no surten exactament com ells havien planejat i el que va començar sent un pla perfecte es 
converteix en una esbojarrada aventura.

A la sombra de los sueños

Gènere: Drama, thriller 
Director: Emilio Ruiz Barrachina
Protagonistes: Juan Carlos Naya (Rafael Obregón), Eloísa Martín (Doctora Nieves), 
Carlos La Rosa (Inspector González), Fernando Guillén (Comisari), Elena Ángeles Macua 
(Infermera).

Sinopsi: Rafael Obregón ha despertat d'un coma després de rebre una descàrrega elèctrica en un incident 
on va aparèixer al costat del cos penjat de Paloma Ríos, la seva núvia, filla d'un magistrat. Al cap només té 
la imatge del quadre de El Bosco: "L'extracció de la pedra de la Bogeria", amb algunes modificacions 
respecte l'original, sobre les quals girarà la investigació. L'inspector encarregat del cas és un vell policia a 
qui els seus superiors pretenen jubilar-lo amb honors. Les pressions del magistrat, amb ànim de revenja, 
l'obliguen a treballar ràpid. Una línia d'investigació es desenvoluparà en la vida real, conduïda per 
l'inspector González; una altra a la ment d'Obregón, dins del quadre de El Bosco. Qui arribarà al final... a 
la veritat?. Nieves és la psicòloga que atén el cas, una jove el tracte de la qual amb Rafael Obregón va 
despertant sentiments que faran canviar la seva forma de veure la vida i de tractar l'amor. Sobretot 
l'animarà a trencar amb una relació forçada amb el seu cap, el doctor Ernesto de Marcos. "A l'ombra dels 
Somnis" és un retrat de solitud, aconseguit a través d'una sèrie de personatges que, emparats en el món 
oníric com a vàlvula de fugida, tracten de donar brillantor a la seva existència. Dos d'ells, la infermera 
Elena i l'inspector González, estan a la vora de la seva "vida activa", a punt de jubilar-se, i es resisteixen a 
enfrontar-se amb una realitat que els separa de les seves il·lusions. Personatges com a Nieves Fanjul, 
Magnolia Vera o Caco Fuentes, són tan joves com solitaris, i la seva vida se centra a ser protagonistes del 
seu aïllat univers. Rafael Obregón es veu obligat per les circumstàncies a crear un nou món, un país de 
meravelles, per amagar-se de la mort.

La puta y la ballena

Gènere: Drama
Director: Luis Puenzo
Protagonistes: Aitana Sánchez-Gijón (Vera), Leonardo Sbaraglia (Emilio), Miguel Ángel 
Solá (Suárez), Mercé Llorens (Lola), Pep Munné (Jordi), Eduard Nuskiewicz (Ernesto), 
Belén Blanco (Matilde), Lydia Lamaison (Matilde Anciana), Nicolás Tognola (Pibe Pedro), 
Óscar Núñez (Pibe Pedro Mayor), Pompeyo Audivert (El Gringo Orest).

 
Sinopsi: Sense saber quan ni com, Vera (Aitana Sánchez-Gijón) va perdre el pas. Per això se separa i 
accepta escriure els epígrafs per a les fotos d'un argentí mort (Leonardo Sbaraglia) a la Guerra Civil 
espanyola. I per això tria escapolir-se d'Espanya amb un bony al pit i fer-se una mastectomia a Buenos 
Aires. Perquè a Madrid se sentiria tan sola com allà, encara que aquí tingui un fill. Però ni això podrà aturar 
el viatge que va disparar una carta del passat trobada entre unes fotos. Desvelar el misteri d'una balena 
que va encallar dues vegades o d'una prostituta que es va perdre a la Patagònia, són només excuses que li 
serviran per a retrobar-se amb qui alguna vegada va ser. Sola a la fi del món, s'enamorarà d'un 
desconegut en el mateix llit de bordell en què els protagonistes de la seva novel·la van jurar no enamorar-
se mai, ballarà un tango amb la mort i enterrarà el passat a les profunditats del mar.
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Héctor

Gènere: Drama
Director: Gracia Querejeta
Protagonistes: Nilo Mur (Héctor), Adriana Ozores (Tere), Damián Alcázar (Martín), 
Joaquín Climent (Juan), Nuria Gago (Fany), Unax Ugalde (Gorilo).

 
Sinopsi: Héctor (Nilo Mur) té 16 anys, és un acomodat adolescent que, després de morir sa mare, va a 
viure amb els seus oncles a un barri obrer de la perifèria de Madrid. Una forma de vida diferent a la seva a 
què Héctor haurà d'anar adaptant-se i que, a poc a poc, sentirà més propera. Héctor guarda per a si 
mateix tot un món d'emocions trobades. Tristesa, ràbia, dolor per la recent pèrdua i al mateix temps 
alleugeriment.... No està disposat, en principi, a compartir aquestes emocions amb ningú. I sense arribar a 
ser esquerp, pretén -segurament de forma inconscient- negar tot el seu món de sentiments com si 
d'aquesta manera aconseguís esvair-los. Tot canvia amb l'arribada de son pare, un home de més de 
seixanta anys de qui savia de la seva existència, però a qui Héctor mai no ha volgut conèixer. Ha viatjat 
des de l'altre costat de l'oceà per explicar-li la raó de tan llarga absència i conquerir el seu cor. Héctor 
haurà de decidir llavors entre la seva família acabada de descobrir o l'aventura d'una nova vida al costat 
de son pare a Mèxic. No és fàcil començar a ser part d'una família a qui a penes ha vist en els darrers 
anys, ni amb un pare acabat de descobrir. Portat potser pel seu caràcter o potser pel seu sentiment, 
Héctor decideix.  
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