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Cartellera de maig de 2005 

The Eye 2
(The Eye 2 / Jian gui 2) 

Gènere: Terror
Director: Oxide Pang, Danny Pang
Protagonistes: Eugenia Yuan (Yuen Chi-Kei), Qi Shu (Joey Cheng), Jesdaporn Pholdee 
(Sam), Philip Kwok (Monk), May Phua (Policia).

 
Sinopsi: Quant a aquells que han traspassat la mort i han tornat, el seu càstig és viure. Joey (Qi Shu) es 
recupera d'una sobredosi de tranquil·litzants després que se li hagi practicat un rentat d'estómac. Va estar 
molt aprop de la mort; va tenir visions de morts que l'acompanyaven durant els seus moments més 
foscos. Però ara que se li ha proporcionat una segona oportunitat, promet no tornar a caure en 
l'autodestrucció ni tornar amb Sam (Jesdaporn Pholdee), el seu examant. Però just quan Joey posa totes 
les seves il·lusions en una vida nova, descobreix que està embarassada. Confosa i desesperada, Joey 
intenta posar-se en contacte amb Sam, però l'única cosa que obté d'ell són respostes evasives. La idea 
d'un avortament tortura Joey, que se n'adona que s'està convertint en una persona desil·lusionada i 
emocionalment inestable. Ben sovint, se sent amenaçada per la sobtada presència d'estranys, i també se 
sent aguaitada per una misteriosa dona. La dona fins i tot arriba a confrontar-se amb ella en una ocasió - 
establint contacte visual amb ella en una andana de l'estació de trens...Just abans de precipitar-se sobre 
un tren en marxa. Joey queda esglaiada en presenciar el suïcidi, per descobrir més tard que no s'ha trobat 
cap cadàver a les vies. Joey sospita que pateix una depressió prepart. No obstant això, decideix tenir el 
bebè. Confia que l'amor pel seu fill li proporcionarà el suport per contrarestar les adversitats. Amb tot, els 
seus problemes no sorgeixen de la seva ment sinó del seu anterior intent de suïcidi; la visió d'aquells 
morts durant els moments en què va estar tan aprop de la mort va ser només un preludi de la seva nova 
habilitat acabada de descobrir: és capaç de veure els morts. La revelació d'aquest do li sobrevé de manera 
terrorífica quan Joey fa una visita a l'hospital i queda atrapada a l'ascensor junt a una dona que està de 
part: Joey presencia el part d'un nonat més petrificant que hagi patit un fantasma. Joey demana 
desesperadament ajut a un monjo budista que li revela una veritat esgarrifosa: junt amb cada dona 
embarassada es troba un esperit esperant a la propera vida. El que Joey havia presenciat era en realitat 
un intent fallit de reencarnació en què el part del nonat va ser només una tràgica coincidència. El monjo li 
explica a més que la capacitat de veure els morts és en realitat una habilitat innata, encara que 
degenerada, de l'ésser humà. A vegades, aquesta habilitat es reactiva en casos extrems com les 
experiències properes a la mort i els parts, durant els quals l'instint de supervivència és capaç d'emprar 
qualsevol recurs viable per protegir el cos. "Un esperit és tan sols una energia coexistent, com un arbre, 
una mosca, com tu i jo" - explica el monjo - "Si tens una raó per existir en la forma que tens ara, ells 
també la tenen". Però Joey no és capaç de viure amb la visió dels coexistents i el destí del seu bebè - 
l'esperit de la dona que s'ha suïcidat es convertirà en el seu fill!. Si el karma és la resposta, què bé o mal 
podria Joey haver-li causat a aquesta desconeguda?. O... en veritat ha estat així?. Joey està decidida a 
desvelar la identitat d'aquesta dona misteriosa, però tota veritat té un preu, i aquest en concret és un preu 
que Joey haurà de pagar car.

11:14, Destino Fatal
(11:14)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Greg Marcks
Protagonistes: Hilary Swank (Buzzy), Colin Hanks (Mark), Rachael Leigh Cook (Cheri), 
Henry Thomas (Jack), Patrick Swayze (Frank), Barbara Hershey (Norma), Shawn Hatosy 
(Duffy), Ben Foster (Eddie), Clark Gregg (Agent Hannagan), Stark Sands (Tim).

 
Sinopsi: És una nit tranquil·la en Middleton, un barri de classe mitjana. Però a mesura que la nit s'apropa 
a la fatídica hora de les 11:14 PM, una sèrie de successos començaran a ocórrer, amb letals 
conseqüències. A l'autopista, Jack (Henry Thomas), un conductor ebri atropella un jove amb el seu cotxe. 
Un tiroteig en una botiga de conveniència deixa ferida la dependenta, Buzzy (Hilary Swank). Però més tard 
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serà arrestada per estar involucrada en el crim. Al cementiri local, Frank (Patrick Swayze), un pare molt 
protector, intenta fer-se passar per culpable d'un crim que no va cometre. Als voltants, tres adolescents 
avorrits condueixen una camioneta de forma imprudent, fent ximpleries i llençant objectes contra altres 
vehicles. Però abans que acabi la nit, hauran après que el gamberrisme cec també pot tenir conseqüències 
doloroses, i fins i tot mortals. Mentrestant, Cheri, experta manipuladora, intenta convèncer el seu nuvi 
perquè cometi un assassinat. Abans que acabi la nit, dos adolescents seran morts a Middleton, víctimes 
d'un destí que entrellaci tots els fets descrits anteriorment, sense connexió aparent. La història es 
desplega en ordre cronològic invers, connectant els successos a mesura que la nit va passant per als 
habitants de la ciutat. Tot convergirà en la fatídica hora de les 11:14 pm.

Chiche bombón

Gènere: Drama, romàntica 
Director: Fernando Musa
Protagonistes: Andrea Galante (Chiche), Federico Canepa (Marianito), Ingrid Pelicori 
(Ana), Enrique Liporace (Manrique), Vivian El Javer (Filla chusma), Gonzalo Urtizberéa 
(Conseller Gutiérrez), María José Gabín (Missionera), Juan Carlos Galván (Home del 
comitè), Reneé Roxana Darín (Mare chusma), Miguel Dedovich (Tintorer), Alicia Muxo 
(Dona agència d'ocupació), Enrique Biaggio (Pare Marianito), Ana María Segura (Mare 
Marianito). 

 
Sinopsi: Dues senyores xafarderes observen aquesta història d'amor a través de la finestra: Chiche 
(Andrea Galante) és una bella dona de 27 anys embarassada d'un adolescent, Marianito (Federico 
Canepa), 10 anys més petit i encara cursant el col·legi secundari. Tots dos viuen amb els pares d'ella, 
Manrique (Enrique Liporace), un líder polític de tercera fila que tracta de proporcionar-los tot el seu suport 
des d'una postura una mica permissiva. Aquesta forma de veure les coses xoca de manera frontal amb la 
postura de la mare, Ana (Ingrid Pelicori), dona de caràcter agre i sever que no perd oportunitat per 
recordar-li a Chiche la urgent necessitat de planificar el seu futur i assentar el cap. Aquest embaràs 
inesperat fa que la parella hagi d'afrontar la seva nova realitat. Assumint responsabilitats fins llavors 
desconegudes, Chiche surt a cercar feina per ser la més gran i perquè vol que el seu nuvi pugui completar 
els seus estudis. Totes les seves esperances estan dipositades en l'entrevista que son pare li ha concertat 
amb un regidor del municipi (Gonzalo Urtizberea) a qui coneix des de fa anys; un home molt vinculat al 
poder sense la influència del qual Manrique, típic exponent del "clientelisme polític" , no cobraria un sou 
per quedar-se a casa i convocar de tant en tant el comitè del barri. Conscient de la seva posició de força, 
el regidor tracta de treure avantatge de la necessitat de la jove. Chiche, frustrada i furiosa amb el món, 
intenta aconseguir altres feines. Mentrestant, Marianito fa tot el que es pot per situar-se a l'alçada de les 
circumstàncies, però la realitat el supera i no té la maduresa per a ser pare. Contra tot pronòstic, Chiche, 
després de sentir que ha tocat fons, troba una sortida que la fa feliç.

El tren de la memoria

Gènere: Documental
Director: Marta Arribas, Ana Pérez

Sinopsi: Espanya. Anys seixanta: Dos milions d'espanyols surten del país empesos per la necessitat. El 
seu destí: Alemanya, França, Suïssa i els Països Baixos. La meitat són clandestins i viatgen sense contracte 
de treball. El vuitanta per cent són analfabets. Davant ells s'aixeca el mur de l'idioma i els costums 
diferents. Espanya. En l'actualitat: altres necessitats truquen a la porta d'un país pròsper. Quasi ningú no 
es recorda de l'altra història. Josefina sí. Ella recorda el seu viatge al tren de la memòria. Destí: 
Nuremberg, Alemanya. "El tren de la memoria" retrata l'èxode de dos milions d'espanyols que van cercar 
la prosperitat a Europa en els anys seixanta. Se'n van anar per a uns mesos, es van quedar trenta anys. El 
documental pretén cobrir una llacuna en la recent història d'Espanya i saldar un deute amb els 
protagonistes d'uns temps difícils de què a penes en sabem una mica més que una concisa història oficial i 
uns quants tòpics.
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Herencia flamenca

Gènere: Musical, documental
Director: Michael Meert

Sinopsi: El petit Lucas ha crescut a ritme flamenc. Si el seu mestre és el seu propi pare i a més és un dels 
components de Ketama, no és gens estrany que el nen canti amb encert i sentiment. I en efecte, als 9 
anys Lucas canta meravellosament. Fa mig segle, el seu avi, Juan "Habichuela", a la mateixa edat que té 
avui Lucas, pispava -demanava diners- pels bars i Tavernes per alimentar la seva família. Acabada la 
guerra civil continuaven corrent també mals temps per als gitanos. Per a ells el primer és la família i la 
música. Poques famílies han aportat tant al flamenc com els Carmona. Amb 17 anys va abandonar Juan la 
seva ciutat natal, Granada. Es va establir a Madrid on es va convertir en un dels guitarristes de flamenc 
més demandat per "cantaores" i "cantaoras". Naturalment, a poc a poc va portar tota la seva família, 
començant pel seu germà Pepe, - Pepe "Habichuela", que amb el temps tocaria amb grans del jazz com 
Don Cherry i enregistraria amb músics indis com Chandru i els Boollywood Strings -, a les dones, que van 
haver de renunciar a la seva carrera de "bailaores", i als nens. Juan pare, de gira pel món quasi 
permanentment, ben just es va ocupar dels seus fills: Juan i Antonio. El seu oncle Pepe va ser qui es va 
posar seriós amb els nois, a qui a finals dels anys 70 els aguaitava el frenesí de les drogues a l'apoteosi de 
les nits madrilenyes. Quasi en secret, Juan Carmona, júnior, el seu germà Antonio i més tard el seu cosí 
José Miguel, fill de Pepe "Habichuela", van crear la seva pròpia música: flamenc amb baixos elèctrics 
barrejat amb elements àrabs, llatins, del jazz i del rock. 1986 donava el triomf a una grup anomenat 
Ketama que va irrompre sorprenentment en les llistes de supervendes amb el Nou Flamenc. Aquests joves 
músics espanyols es van convertir en estrelles portant la seva música per tot arreu. Per tal de fer-li classes 
de guitarra a Lucas té poc de temps, d'aquesta manera el noi va començar a cantar. El seu germà gran té 
ja el seu propi grup a punt de gravar el seu primer disc, els seus cosins i cosines són encara petits i ja els 
vibren les mans a ritme flamenc. El clan Carmona viu a Madrid. Se'ls troba a casa, en estudis de gravació, 
en locals de flamenc, amb altres músics, però sempre amb la guitarra arreu. Un cop l'any van a Granada, 
on encara queda una part dels Carmona, i quasi ningú ja a les Coves del Sacromonte. La gran festa dels 
Carmona els reuneix tots al barri de l'Albaicín que tan bé coneixen. Salutacions efusives, trobades 
inesperades, beure, menjar i molt que explicar. Les últimes generacions mostren el seu orgull i respecte al 
més gran de la saga: l'oncle Miguel, que als anys 30 tocava per un sou de misèria per als senyorets per les 
Tavernes granadines. A la nit treuen els instruments. Els joves mostren els seus avenços amb la guitarra, 
les nenes imiten el ball de les seves tietes, i ja avançada la nit culmina tot en una festa familiar on es fon 
la música amb el ball en una eufòria propera a l'èxtasi. El ritme dels talons, de la caixa, dels palmells a 
penes pot seguir-ho el guitarrista. Fins a l'avi Juan es deixa arrossegar al ball per una de les seves nétes. 
En aquesta extraordinària nit, només un cop l'any, tot el clan Carmona canta, Balla i toca, aquest cop no 
per al públic, sinó per a ells mateixos.

Kitchen Stories
(Salmer fra kjøkkenet)

Gènere: Comèdia
Director: Bent Hamer
Protagonistes: Joachim Calmeyer (Isak Bjornsson), Tomas Norström (Folke Nilsson), 
Bjorn Floberg (Grant), Reine Brynolfsson (Malmberg), Sverre Anker Ousdal (Dr. Jack Zac. 
Benjaminsen).

 
Sinopsi: El 1944, mestresses de casa i professors d'Economia Domèstica suecs van formar l'Institut 
d'Investigacions de la Llar (HFI). Allà els científics experimentaven al laboratori amb màquines i eines per 
a la cuina, amb l'objectiu de desenvolupar nous i millors productes i millorar les condicions de treball a la 
llar. A la Suècia dels anys 50, en ple expendor econòmic, l'Institut va descobrir que una mestressa de casa 
mitjana caminava a l'any per la cuina, mentre prepara el menjar, l'equivalent de la distància entre 
Estocolm i el Congo. Així que l'Institut Suec d'Investigacions de la Llar va posar en marxa un nou estudi: 
va enviar un grup d'observadors a una regió pagesa de Noruega per vigilar el comportament dels homes 
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solters noruecs a les seves cuines. Es tractava de recollir informacions destinades a concebre en un futur 
proper a una millor utilització del lloc i el seu equipament, la cuina més funcional possible, la qual portarà 
la felicitat als fogons. Els investigadors treballaven vint-i-quatre hores al dia, encimbellats en una espècie 
de cadires d'àrbitre de tennis, estratègicament col·locades en un racó de la cuina. A més, se'ls imposa una 
regla: no han de, en cap concepte, dirigir la paraula als investigats o implicar-se en les activitats de la 
cuina per a no arruïnar el caràcter científic de l'experiment.

No sos vos, soy yo

Gènere: Comèdia
Director: Juan Taratuto
Protagonistes: Diego Peretti (Javier), Soledad Villamil (María), Cecilia Dopazo (Julia), 
Marcos Mundstock (Analista), Luis Brandoni (Pare María), Eugenia Tobal (Lola), Mariana 
Briski (Laura), Hernán Jimenez (Martín), Roly Serrano (Etchepare).

 
Sinopsi: Javier (Diego Peretti), un metge de trenta anys casat de fa poc, té plans de començar una nova 
vida als Estats Units amb María (Soledad Villamil). Just abans de sortir cap a Miami per trobar-se amb la 
seva dona, ella el truca per confessar que s'ha enamorat d'un altre i acabar la seva relació. Javier està 
desesperat, ella és la seva vida i no sap què fer. Així que tracta de refugiar-se al sofà del seu psicoanalista, 
en els seus amics i en el gos que acaba de comprar; tot per superar la seva incapacitat d'estar només i 
oblidar aquesta traïció. María i Javier es casen perquè ell aconsegueixi la Green-card. Els seus plans són 
mudar-se com més aviat millor als Estats Units. Ella viatja primer per fer contactes, mentre ell desarma la 
seva vida. Camí a l'aeroport rep una trucada de María, està confosa, va estar amb un altre home. Sense 
casa, sense treball i sense núvia, s'instal·la a l'habitació de la seva infantesa. Torna a conviure amb uns 
pares una mica absents i a freqüentar un psicoanalista que acaba ebri. Per tal de combatre la solitud 
compra un gosset que acaba essent un Gran Danès i intenta de qualsevol manera sortir de la seva 
depressió i conèixer noves noies. Acudeix a exnúvies, propietàries d'altres gossos, cursos de cuina i 
gimnasos mentre espera Maria. Quan intenta desfer-se del gos, coneix Julia (Cecilia Dopazo), una noia que 
treballa com a veterinària i a qui invita a sortir. A poc a poc va afilerant la seva vida: busca un apartament 
i aconsegueix feina com a metge en una clínica de cirurgia estètica. Quan sembla estar tot en ordre, fa una 
petita festa en la seva nova casa. Però truca Maria, arriba l'endemà al país i vol que Javier la vagi a cercar. 
Javier va i es torna a trobar just ara amb aquesta dona que va estar a punt d'arruïnar-li la vida. Però ella 
el necessita, estan operant d'urgència el pare i es retroben a la clínica. Però el retrobament s'interromp: el 
pare de Maria mor al quiròfan i Javier, com un home, es fa càrrec de contenir la família i de tots els tràmits 
necessaris. Aquest dia que tan lluny semblava finalment arriba i María vol tenir la seguretat que ell hi serà, 
que tornaran a estar junts, que la perdonarà. Javier ha de prendre una decisió. Julia també ho espera, i ell 
ja no és el mateix.

Un rey en La Habana

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Alexis Valdés
Protagonistes: Alexis Valdés (Papito / Don Arturo), José Téllez (Yuri), Yoima Valdés 
(Yoli), Alicia Bustamante (La Caimana), José Alias (Pistolita), Manuel de Blas (Cayetano), 
Antonio Dechent (Chano), María Isabel Díaz (La Gorda), Paulina Gálvez (Gabriela), 
Carmen Machi (Estrella).

 
Sinopsi: Papito (Alexis Valdés) és un jove actor criat a “Palo Cagao”, el barri marginal més perillós de 
L'Havana, d'on somia sortir algun dia junt amb la seva petita companyia de teatre. La passió de la seva 
vida és Yoli (Yoima Valdés) una mulata espectacular amb qui surt des que eren petits. No obstant això, a 
la primera oportunitat La Caimana (Alicia Bustamante), mare de Yoli i tota una institució de la màfia a la 
zona, li para una trampa a Papito amb una exuberant veïna. Així aconsegueix que Yoli, fins i tot a 
contracor, es decanti pel senyor Arturo, un espanyol acabdalat que vol casar-se amb ella, i dur-la a 
Espanya. El senyor Arturo arriba a Cuba carregat de promeses i souvenirs. Però el milionari no dura més 
de 24 hores. En el seu primer “pols” amb Yoli pateix un infart per sobredosi d'un estimulant sexual. A La 
família s'estén el pànic: Han perdut la gran oportunitat que els treuria de la misèria. Quan Papito pensa 
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que res no podia anar pitjor, rep un “encàrrec” de La Caimana. Ha de fer-se passar pel mort, viatjar amb 
Yuri a Espanya i endur-se tots els Euros que pugui. Malgrat el perill i les amenaces, Papito creu que és una 
oportunitat per recuperar el seu amor i accepta el tracte. Per tal de sortir d'aquest desori, Papito haurà 
d'aguditzar el seu enginy i servir-se de la seva doble personalitat. Només la sort el pot salvar; i ell la té... 
o se li haurà acabat?.

La Guerra de las Galaxias. La Venganza de los Sith
(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

Gènere: Acció, ciència-ficció, aventures
Director: George Lucas
Protagonistes: Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), Natalie Portman (Padmé Amidala), 
Hayden Christensen (Anakin Skywalker / Darth Vader), Christopher Lee (Count Dooku / 
Darth Tyranus), Samuel L. Jackson (Mace Windu), Frank Oz (Yoda - veu), Ian McDiarmid 
(Senador Palpatine), Jimmy Smits (Senador Bail Organa), Anthony Daniels (C-3PO), 
Kenny Baker (R2-D2), Peter Mayhew (Chewbacca), Silas Carson (Viceroy Nute Gunray i Ki-

Adi-Mundi), Ling Bai (Senador Bana Breemu), Ahmed Best (Jar Jar Binks), Joel Edgerton (Owen Lars), 
Keisha Castle-Hughes (Reina Apaila).

  
Sinopsi: La pel·lícula relata la caiguda definitiva d'Anakin Skywalker (Hayden Christensen) al Costat Fosc 
de la Força i la seva posterior transformació en Darth Vader. Les desavinences entre el Senador Palpatine 
(Ian McDiarmid) i el Consell Jedi augmenten considerablement cada dia. El jove Cavaller Jedi Anakin 
Skywalker, destinat segons la profecia a ser l'escollit i assegurar la pau a tota la galàxia, es troba enmig i 
la seva lleialtat trontolla. La seva ambició per convertir-se en el Jedi més poderós de la galàxia, més les 
promeses de poder i les temptacions del Costat Fosc, fan que s'aparti del costat lluminós i de la seva 
esposa Amidala (Nathalie Portman), embarassada de bessons, els futurs Luke i Leia. Mentrestant, els Lords 
del Sith cerquen l'extermini dels Jedi que culminarà amb una batalla final explosiva entre Anakin i Obi-Wan 
(Ewan McGregor) i que decidirà el destí de la galàxia. Al final només els mestres Obi-Wan Kenobi i Ioda, 
aconseguiran sobreviure per viure els seus dies ocults a planetes llunyans.

Los sexoadictos
(A dirty shame)

Gènere: Comèdia
Director: John Waters
Protagonistes: Tracey Ullman (Sylvia Stickles), Selma Blair (Caprice Stickles), Johnny 
Knoxville (Ray-Ray Perkins), Chris Isaak (Vaughn Stickles), Suzanne Shepherd (Big 
Ethel), Mink Stole (Marge The Neuter), Patricia Hearst (Paige), Jackie Hoffman (Dora).

 
Sinopsi: Hi ha luxúria a l'aire del barri de Hartford Road i a Sylvia Stickles (Tracey Ullman), una dona 
malhumorada i cohibida de mitjana edat, no li agrada gens. Encara que el marit de Sylvia, l'atractiu 
Vaughn (Chris Isaac) encara té impulsos matrimonials, a Sylvia no li interessa gens ni mica: té treball a 
fer. No és prou el fet de portar la botiga de queviures de la família i preparar menjar equilibrat per a la 
seva exhibicionista filla Caprice (Selma Blair), una gogó els molts admiradors de la qual coneixen com a 
Ursula Udders (Mamelles). Després d'alterar l'ordre públic sortint nua en diverses ocasions, Caprice i els 
seus enormes pits operats han estat confinats a l'apartament que hi ha damunt el garatge de la casa dels 
Stickles. Tot canviarà quan Sylvia es veu implicada en un accident de camí a la feina i rep un cop al cap. 
L'atractiu conductor de grua Ray-Ray Perkins (Johnny Knoxville) corre a ajudar-la i Sylvia se n'adona que 
no és un conductor comú: és un remeier sexual que sap treure la luxúria que porta amagada al seu 
interior. De sobte Sylvia deixa de ser beata i comença a veure el món amb ulls hipersexuals. Vaughn està 
encantat amb la reaparició de la libido de la seva dona però quan observa que fa un ball d'allò més 
provocatiu durant una visita a una residència d'avis sap que quelcom va malament. La mare de Sylvia, Big 
Ethel (Suzanne Shepherd), que ja estava furiosa per la presència de llibertins al barri, decideix lluitar. 
Recolzada per altres veïnes que també odien el sexe, com Marge the Neuter (Mink Stole), Big Ethel 
liderarà la batalla per la "normalitat neutra". Acalorada i confosa, Sylvia va a la recerca de Ray-Ray i 
descobreix que no està sola en la seva erotomania. Els cops al cap han produït una multitud d'addictes al 
sexe que ha afectat tots els escalafons de la comunitat, des de l'oficina de correus i la comissaria fins a la 
botiga dels Stickles. Entre els deixebles de Ray-Ray s'inclouen els fetitxistes més estranys, que junt amb 
els llibertins prepararan un pla per prendre el control de Harford Road. Com a membre del cercle més 
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proper de Ray-Ray, l'arribada de Sylvia augura una nova era de felicitat eròtica. No obstant això, un nou 
cop al cap elimina l'efecte produït pel primer. La tòrrida visita de Sylvia al bar de moters Holiday House es 
veu sobtadament retallada per una altra ferida al cap i la seva libido incontrolable s'apaga com una vela. 
La família Stickles recorre al metge de capçalera i a reunions sobre el mètode "dels dotze passos" per 
ajudar Sylvia amb el problema de la seva "vagina descontrolada". Però Ray-Ray i els seus seguidors han 
vist la Terra Promesa i no volen que la seva germana pateixi l'anorèxia eròtica. Amb l'alegre crit de "Anem 
pel sexe!", Ray-Ray i els seus seguidors es proposen rescatar Sylvia, alliberar la comunitat i descobrir un 
acte sexual completament nou. L'última batalla d'Harford Road està a punt de començar i Big Ethel i els 
seus companys "neutres" plantaran cara a la invasió dels addictes al sexe. Quan la lluita es trasllada de la 
botiga als carrers, zones verdes i fins i tot els arbres de Harford Road, es multipliquen els cops al cap.... i 
comencen els miracles sexuals. El matrimoni de Sylvia i Vaughn recupera nova vida quan un innovador 
acte sexual porta els addictes al sexe més enllà de Harford Road cap a una nova alba sexual.

El ocaso del Samurai
(The Twilight Samurai)

Gènere: Drama, acció 
Director: Yoji Yamada
Protagonistes: Hiroyuki Sanada (Seibei Iguchi), Rie Miyazawa (Tomoe Iinuma), Nenjin 
Kobayashi (Choubei Kusaka), Ren Osugi (Toyotarou Kouda), Mitsuru Fukikoshi (Michinojo 
Iinuma).

 
Sinopsi: Seibei Iguchi (Hiroyuki Sanada) és un samurai de rang inferior del clan Unasaka, a la província 
de Shonai, al nord-est del Japó. La seva dona va morir de tuberculosi, una causa habitual de defunció en 
aquells anys de fam i malnutrició. El fet de tenir una mare àvia i dues filles a mantenir, Kayano i Ito, ell i la 
seva família han de dur una vida sòbria. En acabar-se la seva jornada de treball, Seibei es nega a menjar i 
beure amb els seus companys samurais, corre a casa seva i se centra en les tasques domèstiques i en 
altres treballs. A la seva esquena, els altres samurais l'anomenen de broma "Tasogare Seibei". Un dia 
Seibei es troba Tomonojo Iinuma, un amic de la infantesa. Aquest li parla de la seva germana, Tomoe, i li 
explica que ella ha hagut de divorciar-se del seu inflexible marit, el buidaampolles Toyotarou, i mudar-se a 
casa de Tomonojo. L'endemà Tomoe visita Seibei i tots dos es diverteixen recordant vells temps. Quan 
Seibei l'acompanya a casa es troben amb el seu exmarit, que està furiós i disposat a endur-se-la amb ell. 
El destí vol així que sigui Seibei, en compte de Tomonojo, que no és molt bon espadatxí, qui es bati en 
duel amb Toyotaro. El dia del combat, Seibei, que no té només una espasa de fusta, derrota sense 
dificultat Toyotaro, que lluita amb una espasa de veritat. Els rumors del duel es difonen ràpidament i 
Tomoe comença a anar ben sovint a casa de Seibei. Les filles d'aquest, Kayano i Ito, comencen a 
encapritxar-se amb ella, i Tomonojo suggereix Seibei que es casi amb Tomoe. No obstant això, Seibei 
rebutja la proposta, perquè té por de ser massa pobre per a ella. Això fa que Tomoe deixi de visitar-lo. 
Mentrestant, els homes del clan segueixen disputant-se el lloc de successor. Un cop resolta la disputa, 
ordenen Seibei que mati Zenemon Yogo, un servidor del clan que no accepta el nou senyor. Seibei s'hi 
nega, adduint que no compta amb les habilitats necessàries per dur-la a terme. Però quan li diuen que les 
ordres del clan equivalen a les del seu senyor, s'hi veu obligat a acceptar, encara que a contracor. Al matí 
següent, Seibei mana cercar Tomoe, li explica la missió que li han encomanat i li demana que l'ajudi a 
preparar-se. Un dia, durant el dur període que transcorre fins que els samurais tornen a cercar-lo, Seibei 
confessa a Tomoe que des que eren nens somia de casar-se amb ella. "Vaig a batre'm en duel -li diu-. 
Guanyaré i tornaré. Si llavors et demano que et casis amb mi, acceptaràs?" Però Seibei no sap que Tomoe 
ja ha acceptat casar-se amb una altra persona. Seibei es dirigeix a casa de Yogo, però, per sorpresa, se'l 
troba borratxo. "Ho sento, però fugiré. El món canviarà, d'Occident arribarà una cultura totalment diferent. 
L'estil dels samurais ha mort." A més de borratxo, el samurai està parlador. Comença a comptar com la 
tuberculosi li va arrabassar la seva dona, parla del poc sentit que té l'harakiri, en el qual no creu en 
absolut. Seibei, que també va perdre la seva dona per la tuberculosi, es compadeix del samurai i també li 
explica les seves penes. "Perquè jo, com no podia pagar l'enterrament de la meva dona, vaig haver de 
vendre la meva espasa, que per a un samurai és la seva vida." Amb aquestes paraules, desembeina la 
seva espasa, que resulta ser de fusta. Davant aquest moviment, Yogo li llença un atac sobtat. Seibei fa un 
altre moviment, però l'acer del seu adversari quasi li encerta. Seibei l'intenta convèncer que abandoni el 
duel, però Yogo, enfurit, s'acosta més a ell fins que llença el seu últim assalt. Sota la llum del crepuscle, 
Seibei torna a casa. Ito surt corrent a rebre'l. Seibei es llença als seus braços i somriu. Llavors una ombra 
surt de la casa i Seibei es queda quiet. És Tomoe, que no pot contenir les llàgrimes a veure'l. Davant una 
tomba solitària en un temple recòndit veu Ito, ja gran. La tomba pertany a Seibei i a Tomoe. Al final es 
van casar, però Seibei va morir tirotejat poc de temps després, durant la Revolució Meiji. Però Ito pensa 
que almenys va dur una vida feliç envoltat dels seus éssers estimats.
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Gerry
(Gerry) 

Gènere: Drama, aventures
Director: Gus Van Sant
Protagonistes: Casey Affleck (Gerry), Matt Damon (Gerry).

 
Sinopsi: Dos amics (Gerry i Gerry) han iniciat una expedició però, en un moment donat, decideixen deixar 
l'autopista i llençar-se camp a través. Només amb el desert per endavant, aquests dos 'Gerrys' es llencen a 
un viatge sense retorn que els durà a perdre's pel desert. Però el bon humor i la confiança en ells mateixos 
els impulsarà a seguir endavant fins que, un dia, se n'adonin de la seva dramàtica situació i, sense voler-
ho, posen a prova la robustesa de la seva amistat. 

Nathalie X
(Nathalie)

Gènere: Drama
Director: Anne Fontaine
Protagonistes: Fanny Ardant (Catherine), Emmanuelle Béart (Nathalie/Marlène), Gérard 
Depardieu (Bernard), Wladimir Yordanoff (François), Judith Magre (Mare de Catherine).

 
Sinopsi: Dues dones. La primera d'elles, Catherine (Fanny Ardant), casada i de classe benestant. La 
segona, Marlene (Emmanuelle Béart), una prostituta. Catherine paga Marlene perquè se'n vagi al llit amb 
Bernard (Gérard Depardieu), el seu marit. De qui sospita que estar cometent adulteri. Vol saber-ho tot, 
fins als detalls més íntims. Catherine converteix Marlene en Nathalie, el seu espia personal. Aquest és el 
seu secret i aquesta és la seva història.

Omagh
(Omagh) 

Gènere: Drama
Director: Pete Travis
Protagonistes: Gerard McSorley (Michael Gallagher), Michele Forbes (Patsy Gallagher), 
Brenda Fricker (Nuala O'Loan), Stuart Graham (Victor Barker), Peter Balance (Mark 
Breslin).

 
Sinopsi: Mentre al nord i al sud de la frontera irlandesa la població es preparava al juny de 1998 per votar 
en referèndum l'Acord de Pau de Divendres Sant, un petit grup de dissidents de l'Ira Provisional oposat a 
l'acord es va proposar dur a terme un atemptat de dimensions suficients com perquè obligués al 
distanciament entre Londres i Dublín, que els unionistes abandonaren el procés de pau i que Irlanda del 
Nord s'endinsarà novament en un violent conflicte. Aquest grup es va fer anomenar Ira Autèntic i va triar 
atentament el seu objectiu per a l'atemptat: Omagh, una petita localitat en què catòlics i protestants 
havien conviscut sense grans problemes al llarg dels trenta anys del conflicte nord-irlandès.
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Fernando y Carolina
(Ferdinando e Carolina)

Gènere: Comèdia 
Director: Lina Wertmüler
Protagonistes: Sergio Assisi (Fernando I Borbón), Gabriella Pession (Maria Carolina 
d'Absburg), Nicole Grimaudo (Princesa de Medina), Adriano Pantaleo (Princep I Borbón 
nen), Lola Pagnani (Sara Goudar).

Sinopsi: A la cort Borbònica dels Nàpols del Segle XVII tindrà lloc un dels enllaços reials més insòlits i 
enlluernadors de la història. El jove rei Ferran de Nàpols (Sergio Assisi), conegut com 'rei poll' o 'nàpies', 
es disposa a casar-se amb Carolina (Gabriella Pession), la dolça i jove filla de l'Emperadriu Maria Teresa 
d'Àustria. Mentrestant, creixen les intrigues palatines, la gelosia i l'ambició. Les aliances polítiques han 
forçat un matrimoni sense futur i no desitjat que, no obstant això, se salvarà a la nit de bodes gràcies a 
l'interès comú dels cònjuges pel sexe. Però vivint entre llençols de seda no se sosté un imperi.

Arsène Lupin
(Arsène Lupin) 

Gènere: Acció, romàntica, misteri, aventures
Director: Jean-Paul Salomé
Protagonistes: Romain Duris (Arsène Lupin / Raoul d'Andrézy), Kristin Scott Thomas 
(Joséphine), Pascal Greggory (Beaumagnan), Eva Green (Clarisse), Robin Renucci (Dreux-
Soubise), Patrick Toomey (Léonard), Mathieu Carrière (El duc d'Orléans), Philippe Magnan 
(Bonnetot), Philippe Lemaire (Cardinal d'Etigues), Marie Bunel (Henriette Lupin), 
Françoise Lépine (La duquesa), Jessica Boyde (La dona dels diamants), Gaëlle Vincent 

(Mestissa), Aurélien Wiik (Jean Lupin).

 
Sinopsi: "Desviar l'atenció, aquesta és la clau. Si no ho oblidis, ningú no et podrà aturar mai". Aquestes 
són les paraules que pronuncia el lladre Théophraste Lupin al seu fill Arsène (Romain Duris) abans de 
desaparèixer, assassinat per un misteriós còmplice. En crèixer, el jove orfe no deixarà d'aplicar aquesta 
màxima en la que serà la seva gran passió: el robatori. Embriagat per l'eufòria dels primers èxits, encara li 
falta l'autocontrol i la paciència dels grans lladres “escaladors”. La trobada amb una bella aventurera, 
Joséphine, la Comtessa de Cagliosotro (Kristin Scott Thomas), marcarà la seva entrada a l'edat adulta. 
Abandona Clarisse (Eva Green), la seva nòvia, i es dedica en cos i ànima a cercar el Tresor dels Reis de 
França, que anhelen tant la Comtessa com els seus enemics, una germandat monàrquica dirigida per 
Dreux-Soubise (Robin Renucci) i l'enigmàtic Beaumagnan (Pascal Greggory). Però de seguida ens adonem 
que Arsène i la Comtessa no comparteixen els mateixos valors: la jove està disposada a tot per tal 
d'aconseguir els seus objectius i Arsène, no obstant això, es nega a arribar fins a l'assassinat. A la passió 
amorosa del principi li seguirà un duel fins al final que els durà des dels penya-segats normands fins a les 
catacumbes de París i en què Arsène perdrà l'única cosa que no podrà tornar a recuperar mai: la seva 
joventut.

Justa Venganza
(Wake of death) 

Gènere: Thriller
Director: Philippe Martinez
Protagonistes: Jean-Claude Van Damme (Ben Archer), Simon Yam (Sun Quan), Philip 
Tan (Han), Valerie Tian (Kim), Tony Schiena (Tony), Pierre Marais (Nicholas), Lisa King 
(Cynthia), Valerie Tian (Kim). 

 
Sinopsi: Ben Archer (Jean-Claude Van Damme), un gàngster de Los Angeles cansat del seu actual treball, 
desitja començar una nova vida més normal amb el seu fill Nicholas (Pierre Marais) i la seva esposa 
Cynthia (Lisa King). Cynthia és una agent d'immigració que s'encarrega de controlar l'arribada dels 
immigrants il·legals a Estats Units. Ella descobreix en un vaixell Kim (Valerie Tian), una nena xinesa molt 
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espantada que ha fugit de la Xina, i, compadint-se d'ella, l'acull a casa seva. Però la vida de Kim corre 
perill quan son pare Sun Quan (Simon Yam), líder de la Tríade (la màfia xinesa) viatja a Los Angeles amb 
la intenció de recuperar la seva filla. Ja a Los Angeles Sun assassina brutalment Cynthia. En trobar el 
cadàver de la seva esposa, Ben decideix emprendre una revenja personal contra els assassins de la seva 
dona, comptant només amb l'ajut de dos antics membres de la màfia.

Ayurveda: El arte de vivir
(Ayurveda: Art of Being)

Gènere: Documental
Director: Pan Nalin

Sinopsi: Ayurveda és el nom que rep la ciència de vida i l'art del guariment; el lloc on cos, ment i esperit 
tenen la mateixa importància. Aquest viatge de milers de quilòmetres a través de l'Índia i d'altres països 
es torna en un únic i poètic viatge, on trobem importants metges o simples vilatans que viuen en harmonia 
amb la natura i segons els principis de l'Ayurveda a l'era global de l'Internet, energia nuclear etc. Segons 
la constitució de cada persona, l'Ayurveda, ofereix un pla integral per mantenir i/o restablir l'equilibri ment 
i cos basant-se en l'alimentació, l'activitat física, les rutines quotidianes, l'harmonia mental i el 
desenvolupament espiritual, sumant el suport d'herbes medicinals i de tècniques de desintoxicació i 
rejoveniment.

Camino al andar

Gènere: Documental
Director: Sholeh Hejazi

 
Sinopsi: Una nena caminant observa amb ulls innocents l'evolució de la humanitat en paral·lel al personal. 
L'aprenentatge, la veritable comprensió, la guerra, la pobresa, els mitjans de comunicació, la qual cosa el 
futur ens depara. Són alguns dels afers sobre els quals reflexiona de la mà de veus experimentades de 
filòsofs (Rafael Argullol), metges (Sir John Woodhall), escriptors (Amin Maalouf), músics (Trilok Gurtu), 
professors (Ramón Tamames, Federico Major Zaragoza), treballadors socials (Bani Dugal, Linda Kavelin, 
Gustavo Correa, Alberto Pérez), promotors de nous sistemes econòmics (Muhammad Yunus i Jean Ziegler), 
arribant a la conclusió que "el futur contra el que certes teories asseguren no s'escriu sol. Nosaltres 
escrivim el futur".

El cielo gira

Gènere: Documental
Director: Mercedes Álvarez

Sinopsi: A Aldealseñor, un poble dels erms alts de Sòria, en queden avui 14 habitants. Són l'última 
generació, després de mil anys d'història ininterrompuda. Avui, la vida continua. D'aquí a poc, s'extingirà 
sense soroll i sense més testimonis. Els veïns d'Aldealseñor i el treball del pintor Pello Azketa comparteixen 
quelcom en comú: les coses han començat a desaparèixer davant d'ells. La narradora torna al seu origen i 
assisteix a aquest final alhora que intenta recuperar una imatge primera del món, de la infantesa.
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Nadie sabe
(Dare mo shiranai / Nobody Knows)

Gènere: Drama
Director: Hirokazu Kore-Eda
Protagonistes: Yuya Yagira (Akira), Ayu Kitaura (Kioko), Hiei Kimura (Shigeru), Momoko 
Shimizu (Yuki), Hanae Kan (Saki).

 
Sinopsi: Quatre nens viuen tranquil·lament amb sa mare en un petit pis de Tòquio. Cap d'ells no té el 
mateix pare i tampoc no han anat mai al col·legi. El propietari del pis ni tan sols en coneix tres d'ells. Un 
bon dia, la mare desapareix deixant una mica de diners i una nota perquè el més gran s'ocupi dels seus 
germans. Així comença una nova vida per als quatre nens que només es tenen a si mateixos. Cruelment 
abandonats, tots quatre s'espavilen per sobreviure en el seu petit món en què fixen les seves pròpies 
regles. Però en enfrontar-se al món exterior, s'enfonsa el feble equilibri que havien aconseguit mantenir.

Soñando soñando... Triunfé patinando
(Ice Princess)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Tim Fywell
Protagonistes: Joan Cusack (Mrs. Howard), Kim Cattrall (Tina Harwood), Michelle 
Trachtenberg (Casey Howard), Hayden Panettiere (Gen Harwood), Trevor Blumas (Teddy 
Harwood), Connie Ray (Mare de Nikki), Kirsten Olson (Nikki), Juliana Cannarozzo (Zoe 
Bloch), Jocelyn Lai (Tiffany).

 
Sinopsi: Una adolescent inadaptada que mai no va pensar que s'adequaria descobreix el seu esplendor 
quan ho arrisca tot per anar darrera el seu somni de convertir-se en patinadora artística a la inspiradora 
comèdia familiar de Disney, Ice Princess. Casey Carlyle (Michelle Trachtenberg), és la noia intel·ligent i 
devoradora de llibres que deixa una vida dedicada als estudis per un nou i emocionant món de salts, 
cabrioles, amics lleials, enamorats i una aferrissada competència en trobar-se en la insòlita situació de 
patinar per la medalla d'or. Atrevint-se a intentar allò que pensava que era impossible, una mica tímida i 
maldestre Casey aprèn literalment com aixecar el vol. Casey simplement està tractant de complaure sa 
mare (Joan Cusack), que és summament treballadora, soltera i té la seva filla rumb a Harvard, quan 
decideix fer un informe sobre la física del patinatge artístic. Des que era una nena a la petita llacuna del 
jardí de casa seva havia imaginat que es convertia en una campiona Olímpica, ara Casey es troba excitada 
i nerviosa, de finalment tenir l'oportunitat de conèixer les millors patinadores de la pista de patinatge de la 
localitat. El que no sap és que tota la seva existència està a punt de donar un turbulent gir quan 
l'extraordinari talent de Casey l'ha ajudat a convertir-se en una patinadora prodigiosa. Ara, quan té 
l'oportunitat d'entrenar amb la molt possible propera campiona Gen Harwood (Hayden Panettiere) i amb la 
famosament dura entrenadora i mare, Tina, (Kim Cattrall), Casey s'embarca en una aventura divertida i 
còmica que li canvia la vida i la porta a un món que mai no va esperar experimentar. No només efectua un 
curs intensiu sobre el glamour i les tribulacions de les competències de patinatge, sinó que també 
experimenta per primer cop què és l'amor quan s'enamora del germà adolescent de Gen, l'atractiu 
conductor del Zamboni de la pista de patinatge, Teddy (Trevor Blumas). Mentre entrena amb 
impertorbable determinació, la confiança de Casey comença a aixecar vol, però amb el gran campionat 
acostant-se, està a punt de descobrir si realment té allò que li cal per deixar enrera la seva vida anterior i 
convertir-se realment en la princesa del gel.
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Tapas

Gènere: Drama
Director: José Corbacho, Juan Cruz
Protagonistes: Ángel de Andrés (Lolo), Elvira Mínguez (Raquel), María Galiana (Doña 
Conchi), Rubén Ochandiano (César), Darío Paso (Opo), Rosario Pardo (Carmela), Amparo 
Moreno (Rosalía), Anna Barrachina (Águeda), Alberto de Mendoza (Don Mariano).

 
Sinopsi: Cinc històries s'entrellacen en un barri de la gran ciutat. Cinc mons units dia a dia, amb el bar, 
els comerços i el mercat com a punt neuràlgic, i que ens mostren les seves inquietuds, pors, esperances i 
somnis. La por a la malaltia o la solitud de don Mariano (Alberto de Mendoza) i doña Conchi (María 
Galiana), dos jubilats del barri, l'esperança i tristesa de Raquel (Elvira Mínguez), dona de mitjana edat que 
viu el seu amor via Internet, la incertesa del futur de César (Rubén Ochandiano) i Opo (Darío Paso) dos 
joves que treballen al supermercat del barri i que preparen les seves vacances o el descobriment per part 
de Lolo (Ángel de Andrés) que hi ha alguna cosa més que el seu bar a través de la seva relació amb Mao, 
el seu nou cuiner, ens condueixen a través de la vida d'un barri de treballadors en aquesta pel·lícula plena 
de tendresa, comèdia i amargor.

El Reino de los Cielos
(Kingdom of Heaven)

Gènere: Drama, bèl·lic
Director: Ridley Scott
Protagonistes: Orlando Bloom (Balian), Jeremy Irons (Tiberias), Liam Neeson (Godfred), 
Eva Green (Sibylla), Edward Norton (Rei Baldwin IV), Brendan Gleeson (Reynald), 
Alexander Siddig (Imad), Eriq Ebouaney (Firuz), Philip Glenister (Squire).

  
Sinopsi: Godfred d'Ibelin (Liam Neeson), cavaller reconegut pel rei de Jerusalem i compromès amb el 
manteniment de la pau a Terra Santa, inicia la recerca del seu fill il·legítim, Balian (Orlando Bloom), jove 
ferrer francès que plora la pèrdua de la seva dona i el seu fill. Balian, tot i el seu dolor, s'uneix a Godfred 
en la seva missió sagrada. Després de la mort de son pare, hereta la seva terra i el seu títol a Jerusalem, 
ciutat en què els Cristians, Musulmans i Jueus han aconseguit una convivència pacífica durant la treva 
entre la 2a i 3a Croada. Ens trobem a l'any 1186. Amb una integritat indestructible i sota noble jurament, 
Balian es troba en una nova terra, servint un rei condemnat i atret per l'enigmàtica germana d'aquest, la 
princesa Sibylla (Eva Green). Allà, a Jerusalem es convertirà en el més heroic i honorable dels cavallers i 
haurà de protegir el seu poble de les forces opressores.

Hechizada
(Ella Enchanted)

Gènere: 
Director: Tommy O'Haver
Protagonistes: Anne Hathaway (Ella de Frell), Hugh Dancy (Princep Charmont), Cary 
Elwes (Sir Edgar), Patrick Bergin (Sir Peter), Vivica A. Fox (Fairy Lucinda), Jimi Mistry 
(Benny), Aidan McArdle (Slannen de Pim), Joanna Lumley (Dama Olga), Lucy Punch 
(Hattie), Jennifer Higham (Olive), Minnie Driver (Mandy), Eric Idle (Narrador), Parminder 
Nagra (Areida). 

 
Sinopsi: Tot comença quan Ella de Frell (Anne Hathaway) rep un “do” del fada en nèixer – El do de la 
perfecta obediència. Ella es veu obligada a fer tot allò que li demanen -encara que sigui quelcom absurd o 
perillós- i a penes pot controlar la seva vida. Les coses es posen lletges quan el pare d'Ella es torna a 
casar, ja que es troba de sobte amb una malvada madrastra anomenada Dama Olga (Joanna Lumley), i 
dos sinistres germanastres, Hattie (Lucy Punch) i Olive (Jennifer Higham), a les quals els encanta observar 
com Ella obeeix totes les seves peticions a la “Galeria Frell”. Però Ella decideix independitzar-se i alliberar-
se de l'embruixament d'una vegada per sempre. Ella inicia una recerca que li fa atravessar els boscos més 
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perillosos i foscos del Regne, on trobarà un company de viatge, el trapella follet en el seu viatge a 
l'espectacular castell del Rei. Pel camí s'encreua amb l'idolatrat príncep Char (Hugh Dancy), que té aquella 
pinta del típic adolescent medieval, i amb ell que acabarà vivint un veritable conte de fades i a qui 
rescatarà per amor. Però sobretot, Ella descobrirà el seu poder per lluitar pel que realment estima.

A tres golpes de la fama
(Mr. 3000)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Charles Stone
Protagonistes: Bernie Mac (Stan Ross), Angela Bassett (Mo), Chris Noth (General 
manager), Michael Rispoli (Boca), Paul Sorvino (Entrenador Gus Panas).

 
Sinopsi: Stan Ross (Bernie Mac), estimava el beisbol i jugava amb passió i energia, deixant-se la pell al 
camp. Fins que la fama se li va pujar al cap i un dia, en aconseguir el seu cop número 3.000, xifra que 
obre les portes al Hall de la Fama, va decidir abandonar la seva carrera prematurament abandonant el seu 
equip a meitat de la lliga. Ara, 10 anys després, 3 d'aquells 3.000 punts han estat desqualificats i ara Stan, 
un jubilat de 47 anys i desentrenat intenta tornar per aconseguir aquests 3 punts que li falten. Amb 
tothom en contra i l'únic suport del seu examor (Angela Basset) Stan ha de recuperar la seva passió pel 
joc o conformar-se en ésser Mr. 2997.

La última primavera
(Ladies in Lavender)

Gènere: Drama
Director: Charles Dance
Protagonistes: Judi Dench (Ursula Widdington), Maggie Smith (Janet Widdington), 
Natascha McElhone (Olga Daniloff), Daniel Brühl (Andrea Marowski), Miriam Margolyes 
(Dorcas), Freddie Jones (Jan Pendered), Gregor Henderson-begg (Luke Pendered), David 
Warner (Dr. Mead), Toby Jones (Andy), Clive Russell (Adam Penruddocke), Richard Pears 
(Barry).

Sinopsi: Cornualla, 1936: Malgrat els grans esdeveniments històrics que estan a punt de desenvolupar-se 
a Europa, Cornualla es manté com un racó del món protegit del pas del temps i dels avatars de l'exterior. 
De la informació que els arriba a través de la ràdio, grangers i pescadors només mostren interès per la 
predicció atmosfèrica i de l'estat de la mar. Tampoc els forasters ni els desocupats no són especialment 
benvinguts en aquesta comunitat tancada. El descobriment d'un "nàufrag" a la platja que hi ha sota de 
casa seva, pertorbarà, no obstant això, les tranquil·les vides de les germanes Janet (Maggie Smith) i 
Ursula Widdington (Judi Dench) i de la comunitat en què resideixen des de sempre. Tirat per la borda d'un 
vaixell que es dirigia des del Continent Europeu a Amèrica, les intencions primeres d'Andrea Marowski 
(Daniel Brühl) eren començar una nova vida a Nova York, lluny d'una Europa cada cop més propera a la 
guerra, i especialment dels sentiments antisemites, una amenaça cada cop més propera per al jove 
violinista de Cracòvia. Haver sobreviscut és gairebé un miracle i així ho senten tant ell mateix com les 
germanes Widdington. Amb l'ajut d'un metge local, aconseguiran la seva recuperació.

Heroína

Gènere: Drama
Director: Gerardo Herrero
Protagonistes: Adriana Ozores (Pilar), Javier Pereira (Fito), Carlos Blanco (Germán), 
María Bouzas (Fina), Mercedes Castro (Sofía).
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Sinopsi: Som als anys vuitanta. Pilar (Adriana Ozores), una dona al voltant dels quaranta, de classe 
mitjana, casada i amb tres fills, passa d'una existència absolutament normal a haver d'enfrontar-se amb el 
més gran problema de la seva vida: un dels seus fills és addicte a l'heroïna. Després de la culpa i la 
vergonya, després de veure el seu fill convertir-se en delinqüent i la vida familiar deteriorar-se sense 
remei, Pilar decideix fer una miqueta més que lamentar-se i inicia junt amb altres pares un difícil viatge de 
denúncia del narcotràfic a Galícia i de la impunitat dels traficants. A això i el drama individual de Pilar amb 
el seu fill Fito (Javier Pereira), la joventut del qual es va soterrant en presons d'on surt pitjor que hi entra, 
regides per un sistema de justícia incapaç de comprendre que aquests nous presos són més malalts que 
delinqüents. La relació entre Pilar i Fito és tempestuosa i contradictòria com la lluita de tots dos per 
sobreviure. 

  

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/maig.html (13 de 13)14/06/2005 16:24:59


	Disco local
	Tinet - Tarragona InterNET


