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Vidas Ajenas
(Taking Lives)

Gènere: Thriller
Director: D. J. Caruso
Protagonistes: Angelina Jolie (Illeana Scott), Ethan Hawke (John Costa), Kiefer 
Sutherland (Hart), Olivier Martinez (Paquette), Gena Rowlands (Mrs. Asher), Jean-
Hugues Anglade (Duval), Tcheky Karyo (Leclair), Paul Dano (Jove Asher), Justin Chatwin 
(Matt Soulsby).

 
Sinopsi: Una destacada investigadora de l'FBI, l'agent especial Illeana Scott (Angelina Jolie) no confia en 
les tècniques tradicionals de resolució de crims per desvelar els misteris d'una ment criminal. El seu 
mètode intuïtiu i poc convencional és amb freqüència l'única manera de desemmascarar la identitat dels 
assassins perquè els capturi la policia. Quan uns detectius de Montreal, Canadà, que estan duent a terme 
una investigació sobre un homicidi a la zona demanen a contracor l'ajuda d'una persona aliena per 
endinsar-se a la ment d'un astut assassí en sèrie, l'agent Scott entra en el cas. Amb meticulosa 
perspicàcia, suggereix la teoria que el camaleònic assassí està assumint la vida i la identitat de les seves 
víctimes. A mesura que creix la pressió per capturar l'esmunyedís assassí, els poc ortodoxos mètodes de 
l'agent Scott la distancien d'un equip de policia territorial que se sent amenaçat per les seves estranyes 
facultats. El seu comportament aparentment fred oculta una passió sense igual pel seu treball, i el seu 
millor moment és quan està treballant sola. Però quan una inesperada atracció desencadena un complicat 
embolic amorós, la consumada especialista comença a dubtar del seu afinat instint. Sola en una ciutat 
desconeguda i sense ningú en qui pugui confiar, l'agent Scott es troba de sobte immersa en un viatge 
complicat i aterridor, envoltada per sospitosos en un cas que s'ha tornat esborronadorament personal.

Duplex
(Duplex)

Gènere: Comèdia, cinema negre 
Director: Danny DeVito
Protagonistes: Ben Stiller (Alex Rose), Drew Barrymore (Nancy Kendricks), Eileen 
Essel (Sra. Connelly), Justin Theroux (Cooper Sinclair), Harvey Fierstein (Kenneth), 
James Remar (Chick), Robert Wisdom (Oficial Dan), Swoosie Kurtz (Jean), Wallace 
Shawn (Herman), Maya Rudolph (Tara), Amber Valletta (Celine), Cheryl Klein (Ginger).

 
Sinopsi: Alex (Ben Stiller) i Nancy (Drew Barrymore) són una jove i dinàmica parella novaiorquesa amb 
un futur prometedor. Nancy treballa per a una prestigiosa revista, i Alex escriu el seu segon llibre; i el 
que és més important, es tenen l'un a l'altre. No obstant això, hi ha quelcom que no disposen: una llar 
pròpia. Un bon dia un agent immobiliari (Harvey Fierstein) els porta a Brooklyn, on inesperadament van a 
parar a la casa dels seus somnis: un encantador dúplex dels d'abans, idoni per a ells. Qui pot resistir-se a 
disposar de dos pisos, amb habitació de servei, rebost, i tres ximeneies que encara conserven les rajoles 
originals?. Malgrat això, la nova llar presenta una particularitat que no s'esperen: al pis superior hi ha 
una inquilina d'antiga renda fixa, la Sra. Connelly (Eileen Essell). Segons la seva avançada edat i aparent 
salut precària, Alex i Nancy confien que aquesta àvia no sigui un veritable problema... fins que els 
estratagemes de la resistent àvia sotmeten a ambdós a una embogida sèrie de situacions estrafolàries i 
frenètiques.
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Hermano Oso
(Brother Bear)

Gènere: Animació, aventures 
Director: Aaron Blaise, Bob Walker

 
Sinopsi: És la història de tres germans que van viure fa molt de temps, quan els grans mamuts encara 
rondaven pel magnífic nord-oest americà que encara conservava la bellesa natural. Kenai, el petit de tres 
germans, està a punt de rebre el seu tòtem, un símbol revelat pels Grans Esperits per guiar-lo per la 
vida. Quan Tanana (xaman del poble) li lliura un os tallat, el símbol de l'amor, ell se sent profundament 
decebut. Ell havia estat esperant rebre una cosa més important, com el tòtem de l'àguila (que representa 
direcció) que va rebre el seu germà gran Sitka, o el tòtem del llop (de la saviesa) del seu germà, Denahi. 
Sitka tracta de consolar-lo, però Denahi se'n burla sense pietat. Poc després, Kenai descobreix que un ós 
li ha robat el seu cove de peix, i impulsivament surt disparat darrera l'animal. Els seus germans li 
segueixen el rastre i corren a protegir-lo. El troben en plena lluita amb l'ós, i en socórrer-lo Sitka perd la 
vida mentre que l'ós en surt il·lès. Destrossat, i ignorant els consells de Denahi i els ensenyaments de 
germandat de l'aldea, Kenai li segueix la pista a l'ós que ell considera responsable de la mort de Sitka. 
Malgrat estar en desavantatge, finalment lluita contra l'ós i el mata. En aquell moment, els Grans 
Esperits, en la forma de l'aurora boreal descendeixen sobre Kenai i el transformen en la mateixa criatura 
que ell més menysprea. Mentrestant, Denahi, havent descobert que el seu germà petit ha anat darrera 
l'ós, arriba a l'escena dels fets just després que Kenai s'hagi transformat. Veient l'ós al costat de la roba 
estripada del seu germà i la seva llança trencada, ell assumeix el pitjor - un altre germà seu ha estat 
víctima d'un ós. Sense fer cas de la seva filosofia de pau, Denahi s'enfureix i promet trobar l'ós que va 
matar el seu germà sense saber que és ell mateix. Kenai té dificultats adaptant-se al seu nou cos d'ós. 
Tanana, xaman o fetillera de la tribu, se li apareix i l'informa que va ser l'esperit de Sitka el responsable 
de la transformació i que Kenai pot trobar-lo a la "muntanya on la llum toca la terra". Kenai no té la més 
remota idea on començar la seva recerca. Frustrat i atemorit, la seva primera trobada és amb dos ants 
mig babaus, Rutt i Tuke. Quan Kenai tracta d'explicar el seu encreuament i els pregunta on trobar la 
muntanya, els germans ant pensen que està boig i tracten d'ignorar-lo. La sort de Kenai va de mal borràs 
en caure en una trampa i trobar-se penjant de cap d'un arbre. És llavors quan es produeix la seva 
trobada amb Koda, un osset xerraire que li ofereix ajuda. L'orgull de Kenai s'interposa i obstinadament 
ho rebutja, l'últim que faria és acceptar l'ajuda d'un ós. Però finalment no li queda més remei que 
acceptar. Koda li explica llavors que ha estat separat de sa mare, i que intenta trobar-la en 
l'esdeveniment anual de Salmon Run, una reunió d'óssos. Ell necessita un ós gran que el porti fins allà, i 
Kenai pensa que potser troba algú que li indiqui el camí a la "muntanya on la llum toca la terra", així que 
tots dos es posen en camí a l'aventura i el descobriment. Mentrestant, Denahi segueix l'ós que ell creu 
que va matar Kenai, sense adonarse que l'animal i el seu germà són el mateix individu. Mentrestant, 
Koda i Kenai creuen pel nord del país a través de cavernes glacials, tundres gelades, un camp amb un 
guèiser de sofre i perillosos barrancs. En Salmon Run, Kenai rep una calorosa "benvinguda" per part dels 
óssos que s'han reunit per al festival anual i comença a deixar de costat el seu profund odi pels óssos. 
Com a resultat de la seva jornada, Kenai posa en dubte tot el que sap i aprèn moltes lliçons importants 
sobre el veritable significat de la germandat. Finalment, descobreix que la seva transformació física és 
insignificant en comparació amb el canvi que ha ocorregut al seu interior. Quan Denahi arriba a l'escena, 
crea el marc idoni per a un dramàtic final.

Honey
(Honey)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Bille Woodruff
Protagonistes: Jessica Alba (Honey Daniels), Lil' Romeo (Benny), Mekhi Phifer (Chaz), 
Joy Bryant (Gina), David Moscow (Michael Ellis), Lonette McKee (Mrs. Daniels), Zachary 
Williams (Raymond), Laurie Ann Gibson (Katrina).

 
Sinopsi: Honey Daniels (Jessica Alba) porta tota la vida volent mostrar-li al món els seus passos de 
dansa. I ara els seus somnis estan a només un pas de distància de fer-se realitat. Durant anys el seu 
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esperit i la seva ambició han alimentat aquesta jove ballarina i aspirant a coreògrafa, fins i tot quan 
aquells que més l'estimen han posat en dubte les seves possibilitats de triomfar en un terreny tan 
competitiu. Els seus pares li ofereixen un món d'opcions segures i un futur resguardat, però Honey 
prefereix mudar-se al cor de la ciutat, allà on els carrers són una explosió de soroll, energia i música... la 
música que constitueix la seva gran vocació. La vida a la ciutat és difícil però ella està disposada a 
acceptar tot tipus de sacrificis: el somni que persegueix s'ho mereix. De dia, fa classes de hip hop en un 
local als nois del barri. A la nit fa de cambrera i llavors Honey es transfigura a la pista del club de ball: la 
seva passió es combina amb la seva formació de ballarina i el seu personal estil crida l'atenció de la gent. 
Un dia apareix l'oportunitat de la seva vida en la persona d'un director de vídeo que veu Honey al club i li 
ofereix allà mateix un treball de ballarina d'acompanyament. És així com pot començar a demostrar el 
seu talent, i a viure el seu vell somni: el de crear la coreografia d'alguns dels artistes més famosos de 
l'hip hop i el rhythm and blues: Missy Elliott, Ginuwine, Jadakiss & Sheek, Tweet... Honey no acaba de 
creure's la seva sort. I, tan aviat com va arribar, el somni comença a dissipar-se. De tornada al món 
quotidià, Honey continua fent el que millor sap. Torna a la música urbana que tant estima i descobreix de 
nou l'amor per la dansa a través de l'energia exuberant d'un grup de joves del barri.

Japanese story
(Japanese story)

Gènere: Drama
Director: Sue Brooks
Protagonistes: Toni Collette (Sandy Edwards), Gotaro Tsunashima (Tachibana 
Hiromitsu), Matthew Dyktynski (Bill Baird), Lynette Curran (Mum), Yumiko Tanaka 
(Yukiko Hiromitsu), Kate Atkinson (Jackie), John Howard (Richards), Bill Young (Jimmy 
Smithers), Reg Evans (Bloke in Row Boat), George Shevtsov (James), Justine Clarke 
(Jane).

 
Sinopsi: Sandy Edwards (Toni Collette), una ambiciosa geòloga, rep l'encàrrec no indesitjat d'ensenyar a 
Hiromitsu, un home de negocis japonès, les mines i deserts de Pilbara, amb vista a vendre a la seva 
companyia el programari de geologia únic que ella ha estat desenvolupant. Hiromitsu la pren pel seu 
xofer i li demana caminar pel desert, tranquil·lament, sense ser conscient dels perills. En l'entorn 
d'aquesta zona despoblada d'Austràlia, aquests dos estranys, que són diametralment oposats, es 
trobaran junts en una situació potencial de vida o mort. Conforme s'endinsen en l'àrid paisatge de l'oest 
d'Austràlia, ambdós deixen progressivament enrera tot allò que sabien l'un de l'altre i d'ells mateixos. La 
pel·lícula oscil·la entre un viatge intercultural, un drama emotiu i una evocadora i inquietant història 
d'amor, mentre la directora Sue Brooks sorprèn el públic enduent-nos per un camí inesperat.

Niñera a la fuerza
(Uptown Girls)

Gènere: Comèdia
Director: Boaz Yakin
Protagonistes: Brittany Murphy (Molly Gunn), Dakota Fanning (Ray Schleine), Heather 
Locklear (Roma Schleine), Marley Shelton (Ingrid), Donald Faison (Huey), Jesse Spencer 
(Neal), Austin Pendleton (Mr. McConkey).

 
Sinopsi: A "Niñera a la Fuerza", Molly Gunn (Brittany Murphy) és l'orgull de l'escena social de Nova York. 
Molly, la despreocupada filla d'una estrella del rock ja morta, és una noia en el primer lloc de qualsevol 
llista; els dissenyadors es barallen per vestir-la, els solters més desitjats volen tenir una cita amb ella i la 
seva festa d'aniversari és l'esdeveniment amb les invitacions més sol·licitades de tota la ciutat. La seva 
vida és una festa interminable. Però quan el seu comptable roba Molly la seva herència, la festa acaba 
bruscament. Molly es veu obligada a fer quelcom que mai no ha fet abans: aconseguir un treball. Amb 
l'ajuda d'Ingrid (Marley Shelton), la seva millor amiga, i del seu amic, un caçatalents musical anomenat 
Huey (Donald Faison), Molly aconsegueix un lloc com mainadera de Roma Schleine (Heather Locklear), la 
filla d'una poderosíssima executiva de la indústria discogràfica. La nova responsabilitat de Molly és Ray 
Schleine (Dakota Fanning), una precoç i nerviosa nena de vuit anys que n'aparenta quaranta, 
obsessionada amb els gèrmens i que viu una vida tot com pot de perfecta. Allunyada sentimentalment de 
sa mare, Ray ha crescut amb una infinitat de mainaderes i molt poca estabilitat, raó per la qual sempre 
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intenta controlar tot el que és al seu abast. Molly mai no ha necessitat ser una adulta responsable. Ray 
ha portat la càrrega del món sobre les seves joves espatlles. Ara estan a punt d'ensenyar-se l'una a 
l'altra a comportar-se d'acord amb la seva edat.

Peter Pan, la gran aventura
(Peter Pan)

Gènere: Acció, aAnimació, Fantàstica
Director: P.J. Hogan
Protagonistes: Jason Isaacs (Capitan Garfio/Sr. Darling), Jeremy Sumpter (Peter Pan), 
Rachel Hurd-Wood (Wendy Darling), Ludivine Sagnier (Tinkerbelle), Olivia Williams (Sra. 
Darling), Richard Briers (Smee), Harry Newell (John Darling), Freddie Popplewell 
(Michael Darling), Lynn Redgrave (Tia Millicent), Rupert Simonian (Tootles).

 
Sinopsi: Abans d'anar-se'n a dormir, la joveneta Wendy Darling (Rachel Hurd-Wood) sempre narra als 
seus germans petits històries sobre espases, fanfarroneries i temibles pirates, al front dels quals hi ha el 
Capità Garfi, un home llegendari que no tem res ni ningú, excepte al tic tac del rellotge. Però una freda 
nit, el pare de Wendy decideix que a partir d'aquell moment, ja no hi haurà més històries. També ha 
arribat l'hora per a Wendy que sigui polida la seva feminitat per al matrimoni. I d'això s'encarregarà 
l'estricta tia Millicent (Lynn Redgrave). El que Wendy no sap és que Peter Pan també adora les històries 
de la joveneta, i decideix viatjar una gran distància només per escoltar-les. Però aquella nit apareix a 
l'habitació al costat de la petita i gelosa fada Campaneta (Ludivine Sagnier), i aquí comença una gran 
però al mateix temps temible aventura per a Wendy i els seus germans. Com si és tractés d'una bandada 
d'ocells, els nens comencen a sobrevolar les teulades de la ciutat de Londres, amb rumb al món màgic 
del País de mai més, el lloc on podran viure aquelles aventures de què Wendy parlava a les seves 
històries. Entre Peter Pan i els seus ja no hi ha regles ni grans que vulguin imposar la seva voluntat. Però 
hi ha un perill: l'etern enemic de Peter Pan, el malvat Capità Garfi, armat amb el seu terrible garfi d'acer 
al braç dret, i al comandament de depravats pirates. Comença la terrible aventura.

Nicotina

Gènere: Comèdia, cinema negre 
Director: Hugo Rodríguez
Protagonistes: Diego Luna (Lolo), Lucas Crespi (Nene), Jesús Ochoa (Tomson), Daniel 
Giménez Cacho (Beto), Carmen Madrid (Clara), Rosa María Bianchi (Carmen), Rafael 
Inclán (Goyo), Marta Belaustegui (Andrea), José María Yazpik (Joaquín), Norman 
Sotolongo (Svóboda), Jorge Zárate (Sánchez), Enoc Leaño (Memo), Eugenio Montessoro 
(Carlos).

Sinopsi: Un hacker sense cap sex appeal, Lolo, espia amb webcams la seva encantadora veïna Andrea i 
li manipula la vida. El Nene i Tomson de l'hampa, discuteixen fins al límit si el que més influeix per 
contraure càncer és el tabac o, com en tots els ordres de la vida, segons el Nene, el simple atzar. Un rus 
molt gras, Sbóvoda, que desconfia fins i tot de la seva ombra, té 20 diamants per pagar-li al Nene per un 
CD gravat per Lolo amb les claus d'accés secretes a un Banc Suís. Tothom van darrera dels diamants. 
Svóboda, el Nene i Tomson, per ofici. Lolo perquè amb la seva part pensa conquerir finalment Andrea i 
passar de l'amor virtual al de carn i os. Però l'arribada inesperada d'un amor impossible d'Andrea que ve 
d'Espanya per endur-se-la, i la incapacitat absoluta de Lolo per a moure's per fora del seu món virtual 
compliquen les coses. Enredat en la seva petita història personal, Lolo confon el CD i la trobada nocturna 
amb el rus acaba en un bala de la qual el Nene i Sbóvoda -que fuig amb els diamants- en surten 
malferits. I mentre Lolo s'escapoleix i intenta tornar a posar-hi remei el desastre i recuperar el control 
sobre la vida de la seva veïna, els de l'hampa i el rus acaben refugiant-se en una farmàcia i en una 
perruqueria del barri. L'entrecreuament agitat interfereix les insignificants però no per això menys 
enrevessades agendes emocionals de desamor dels personatges que aquí hi troben. I, en menys de dues 
hores, l'atzar i els diamants els acaben canviant dràsticament la vida a tothom.
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Sobre el Arcoiris

Gènere: Drama
Director: Gonzalo López-Gallego
Protagonistes: Luís Callejo (Ludwig), Isabelle Stoffel (Rosalie), Emily Behr (Sophie), 
Martha Fessehatzion (Prostituta), Manuel S. Ramos (Dependiente).

 
Sinopsi: "Ho he decidit, compraré una càmera de vídeo. Penso gravar-ho tot, sóc director. Aquesta 
càmera és màgica, grava en la foscor. Me'n vaig, necessito fer aquest viatge, i tu, la meva càmera, 
estaràs sempre amb mi. Funcionem per imatges, som capaços de creure'ns les més grans mentides 
només per què les veiem. Necessitava fer quelcom diferent, quelcom nou, això que sempre penses i mai 
no t'atreveixes a fer. Faré una pel·lícula, la meva pel·lícula. Quelcom que em canvïi, quelcom real, 
quelcom de veritat. He conegut dues noies. Els he preguntat si volen morir a la meva pel·lícula. Crec que 
ha funcionat. És aquest el començament de la bogeria?" Un jove espanyol (Luis Callejo) compra una 
càmera de vídeo i decideix fer un viatge a Berlín, adoptant una nova personalitat: Ludwig. A partir de 
llavors gravarà el seu viatge de forma obsessiva fins a convertir-ho en una història de ficció. Actor, 
director, càmera, víctima, assassí.

Viaje a Narragonia

Gènere: Documental
Director: Germán Berger

Sinopsi: Un vaixell viatja a un lloc que no existeix: "Narragonia". És un lloc imaginari, el país dels bojos. 
Aquest documental hispano-xilè s'inspira en la novel·la "El vaixell dels bojos" que l'humanista Sebastian 
Brant va publicar a finals de l'Edat Mitjana. L'obra narrava com centenars d'homes i dones eren expulsats 
de les seves poblacions i eren condemnats a navegar eternament a la deriva. La pel·lícula se situa durant 
el segle XXI, en una embarcació real on músics i actors es revela contra el poder del diners. Busquen 
aquell destí utòpic, aquella terra inexistent on regna la tolerància i la llibertat absoluta. Fa 9 anys que 
aquest grup multicultural de personatges naveguen en un vaixell desarranjat construït el 1916, sense 
finançament i portant el seu espectacle teatral a diferents ports de tot el món. Els tripulants provenen de 
diferents països, amb diferents històries, traumes i alegries.

Cleopatra

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Eduardo Mignogna
Protagonistes: Norma Aleandro (Cleopatra), Natalia Oreiro (Sandra), Leonardo 
Sbaraglia (Carlos), Héctor Alterio (Roberto), Alberto de Mendoza (Víctor), Boy Olmi 
(Francis).

 
Sinopsi: Cleopatra és una comèdia romàntica sobre la llibertat i les ganes de viure; la llibertat de dues 
dones: Cleo, una mestra jubilada (Norma Aleandro) i Sandra, una famosíssima actriu de telenovel·les; 
dues dones que, fartes de les seves rutines diàries, es llancen a viure un cap de setmana diferent. No 
saben que han donat el primer pas per a girar definitivament el rumb dels seus destins. Durant trajecte 
coneixeran Carlos, camioner i vividor, que se sumarà a l'aventura. La pel·lícula s'inicia a Buenos Aires i 
que la carretera i les circumstàncies els condueixen fins a un petit poble a Córdoba primer i després fins 
Salta i Jujuy, en plena serralada; un film que transcorre en setanta-dos hores reals, des d'un divendres 
fins a un diumenge; un film que relata les peripècies, amors i desventures de tres éssers entendridors 
que estan decidits a apostar-ho tot al futur.
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De niños

Gènere: Documental
Director: Joaquim Jordà

Sinopsi: Al maig del 2001 l'Audiència de Barcelona feia públiques les sentències de 66 anys de presó 
contra Xavier Tamarit i Jaume Lli, al mateix temps que per falta de proves absolia altres tres imputats. 
Jordà va introduir les seves càmeres en la vista i la pel·lícula resultant ofereix un testimoni de gran valor 
sobre un cas que la policia havia presentat com la més gran xarxa de pederastes fins llavors 
desmantellada a Espanya. Jordà pensa que el tema de la remodelació urbanística del Raval és un altre 
element present al film. "Si pot demostrar-se que un barri està podrit, perquè hi habita una xarxa de 
pederastes, que és el més podrit del món, llavors s'aprofita la circumstància per aplicar el bisturí", afirma 
el director. Jordà va aconseguir introduir les càmeres durant el procés, aportant amb això un valuós 
material documental. "Vaig parlar amb el magistrat, i en decidir-se que el judici seria a porta oberta, va 
accedir que jo col·loqués càmeres".

Km. 666
(Wrong Turn)

Gènere: Terror, thriller 
Director: Rob Schmidt
Protagonistes: Harrington (Chris), Eliza Dushku (Jessie), Jeremy Sisto (Scott), 
Emmanuelle Chriqui (Carly), Lindy Booth (Francine), Kevin Zegers (Evan), Julian 
Richings (Three Finger), Garry Robbins (Saw-Tooth).

 
Sinopsi: Chris (Desmond Harrington) té una entrevista de treball a Raleigh al cap de tres hores i sembla 
que arribarà a temps gràcies al seu Mustang convertible clàssic remodelat... fins que un accident produït 
a l'autopista diversos quilòmetres més endavant converteix el viatge de tres hores de Chris en una 
espera de sis hores. Disposat a assistir a la seva important cita, Chris dóna mitja volta en direcció a 
l'autopista de West Virginia. Quan la gasolina està a punt d'esgotar-se, descobreix una carretera de terra 
que sembla que desemboca a l'autopista uns 30 quilòmetres més endavant. Encara que és una carretera 
poc freqüentada, per a Chris suposa una solució ràpida per saltar-se l'embussament de l'autopista. A 
poca distància, Jessie (Eliza Dushku), les seves amigues Carly (Emmanuelle Chriqui) el nuvi d'aquesta, 
Scott (Jeremy Sisto), Evan (Kevin Zegers), i la seva núvia Francine (Lindy Booth), estan aturats al mig 
de la carretera, tractant de trobar una forma de prosseguir el seu viatge després que una punxada els 
deixés tirats al fons del bosc. Chris avança per la polsegosa i tortuosa carretera secundària sota el verd 
mantell format per les branques dels arbres que projecten inquietants ombres a la llum d'un crepuscle 
que no sembla vaticinar res bo. En prendre una corba perd el control del cotxe i, quan distingeix el Range 
Rover immobilitzat enfront d'ell ja és massa tard per frenar o virar, les rodes posteriors no responen i el 
Mustang envesteix per darrera el tot terreny, els ocupants del qual han d'apartar-se bruscament. Per 
sort, ningú no resulta greument ferit pel xoc. En qualsevol cas, l'orgull dels afectats és el que s'ha portat 
la pitjor part, i l'ambient s'escalfa. Chris es disculpa i Jessie actua de conciliadora en descobrir un fil 
d'aram de punxes interceptant la carretera. Pel que s'ha vist, les punxades es deuen a algun tipus de 
broma. Els joves decideixen organitzar-se per anar a la recerca d'un telèfon. Evan i Francine es queden 
amb els cotxes mentre els altres quatre segueixen carretera endavant. La teoria del bromista perd força 
quan el quartet s'endinsa al bosc i descobreix una cabanya plena de torbadores armes de caça i horribles 
trofeus. Ara ja no tenen cap dubte que qui, o allò, que habita a la cabana és qui ha parat la trampa amb 
el fil d'aram de cable de punxes. El que no saben és que Evan i Francine ja han estat assassinats i 
destrossats sense pietat per tres grotescos muntanyesos. Amenaçats per un destí incertament i 
possiblement espantós a les mans d'aquests homes, hi ha quelcom del que els quatre joves estan 
segurs: mai més no tornaran a sortir d'excursió. 
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Sylvia
(Sylvia)

Gènere: Drama
Director: Christine Jeffs
Protagonistes: Gwyneth Paltrow (Sylvia Plath), Daniel Craig (Ted Hughes), Jared Harris 
(Al Alvarez), Blythe Danner (Aurelia Thomas), Michael Gambon (Profesor Thomas).

 
Sinopsi: Sylvia Plath (Gwyneth Paltrow) és una jove estudiant nord-americana de gran talent, que arriba 
a la Universitat anglesa de Cambridge amb l'ambició de convertir-se en una gran poetessa. Allà coneixerà 
Ted Hugues (Daniel Craig), un poeta de gran èxit entre la crítica i les dones amb qui acaba casant-se a 
l'edat de 28 anys. Però el que comença com una fascinant i tranquil·la existència, dedicada a la família i 
als llibres, aviat es convertirà en un malson. Els continus embolics amorosos de Ted i la mort de son pare 
provoquen en Sylvia una gran inestabilitat emocional. Irònicament, el patiment de Sylvia es plasma en 
una obra poètica d'enorme força. I és que just en aquesta etapa de la seva vida és quan l'escriptora va 
realitzar els seus millors poemes, aquells que per fi la farien famosa. Encara així, l'estat mental de Sylvia 
es va deteriorant més i més fins que s'adona que ja no és capaç ni de fer-se càrrec dels seus fills. 
Finalment una nit Sylvia acaba amb la seva vida.

Club Desmadre
(Club Dread)

Gènere: Comèdia
Director: Jay Chandrasekhar
Protagonistes: Bill Paxton (Coconut Pete), Jay Chandrasekhar (Putman Livingston), 
Kevin Hefferman (Lars), Steve Lemme (Juan Castillo), Paul Soter (Dave), Erik 
Stolhanske (Sam), Brittany Daniel (Jenny), M.C. Gainey (Hank), Jordan Ladd 
(Penélope), Lindsay Price (Yu).

 
Sinopsi: L'Illa del Plaer de Coconut Pete és un lloc de vacances en què el sol, les rialles i l'alcohol són a 
l'ordre del dia. Un d'aquests llocs paradisíacs en què és difícil no passar-s'ho bé, bé sigui legalment o 
il·legalment. El centre està dirigit per Coconut Pete (Bill Paxton), una estrella del pop que encara viu del 
seu únic èxit als anys 70 titulat "Pinya Colada Burg". Però aquestes rialles poden transformar-se en crits 
d'horror, ja que un misteriós assassí està començant a deixar cadàvers als llocs més insospitats, sense 
que, de moment, els clients del lloc no se n'hagin adonat. Coconut Pete mai no deixaria que els seus 
hostes abandonessin el lloc, així que mentre aquests s'ho passen rebé, el personal del centre de 
vacances comencen a indagar sobre qui podria estar darrera els assassinats. I la veritat és que cap d'ells 
no pot alliberar-se de les sospites: Sam (Erik Stolhanske), un membre de la brigada de la Policia de la 
Diversió i tota una màquina a l'hora de disparar amb la seva metralleta carregada de tequila; Jenny 
(Brittany Daniel), la sensual i pneumàtica monitora de gimnàstica el mestre d'aeròbic de la qual va morir 
prematurament en estranyes circumstàncies; Juan (Steve Lemme), l'instructor de busseig que sempre 
porta el seu banyador Speedo i compta amb un misteriós passat a Amèrica del Sud a les seves espatlles; 
Putman (Jay Chandrasekhar), el carregós professor de tennis d'origen britànic amb el seu accent 
inquietantment fingit; Dave (Paul Soter), el nebot de Coconut Pete, un tipus que es mor de gelosia i està 
boig per l'èxtasi; o Lars (Kevin Heffernan), un corpulent massatgista amb un "toc" especial que pot fer 
que qualsevol es fongui en un segon. Comença la caça de l'assassí, encara que hauran d'anar amb 
atenció, perquè qualsevol pot ser l'assassí.
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Tres solteros y un biberón: 18 años después
(18 ans après)

Gènere: Comèdia
Director: Coline Serreau
Protagonistes: André Dussollier (Jacques), Michel Boujenah (Michel), Roland Giraud 
(Pierre), Madeleine Besson (Marie), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvia), Line Renaud 
(Julie), James Thiérrée (Arthur), Ken Samuels (John), Grégoire Lavollay-Porter (Jack), 
Lolita Chammah (Ludovica).

 
Sinopsi: Han passat 18 anys. Marie (Madeleine Besson), aquell nadó que van trobar els tres solters a la 
porta del seu apartament, s'ha convertit en una bella jove que acaba de finalitzar el batxillerat. Ha decidit 
passar l'estiu en el Midi francès amb Sylvia (Philippine Leroy-Beaulieu), sa mare que acaba de tornar 
d'Amèrica. I a més aquesta ha vingut acompanyada del seu dinàmic espòs californià que té dos fills. Els 
primers amors de la jove vénen i se'n van davant la mirada atònita dels tres pares (André Dussolier, 
Roland Giraud i Michel Boujenah) que veuen com la infantesa de Marie se'n va ràpidament, i les relacions 
d'aquests amb les dones es compliquen massa.

Torque
(Torque)

Gènere: Thriller
Director: Joseph Kahn
Protagonistes: Martin Henderson (Cary Ford), Ice Cube (Trey), Monet Mazur (Shane), 
Matt Schulze (Henry James), Jay Hernandez (Dalton).

 
Sinopsi: El motorista Cary Ford ha tornat a la seva ciutat natal per reunir-se amb la seva núvia i 
encarregar-se d'un afer pendent. Quan va desaparèixer del mapa fa mesos, Ford estava en possessió de 
diverses motos que pertanyien a Henry, un traficant de drogues i cap de la banda de motoristes, els 
Hellions. Ara Henry pressiona Ford en un intent de recuperar les motos, que tenen alguna cosa més 
valuosa que la gasolina als seus dipòsits. Com que Ford no està molt disposat a cooperar, Henry 
l'incrimina per l'assassinat de Júnior, el germà menor de Trey, el temible cap de la banda de motoristes, 
els Reapers. Amb l'ajut dels seus amics Dalton i Val, Ford ha de despistar un agent de l'FBI que li segueix 
la pista al mateix temps que defuig el mal informat Trey, obstinat a venjar-se, i a l'insensible Henry, que 
està disposat a recuperar el que li pertany. Corrent pel desert en un perillós intent de demostrar la seva 
innocència i convèncer la seva núvia que mereix una segona oportunitat, Ford ha de deixar enrera els 
seus enemics si vol netejar el seu nom i viure per continuar donant gas a la seva moto.

Servicio de compañía
(The Man From Elysian Fields)

Gènere: Drama
Director: George Hickenlooper
Protagonistes: Andy Garcia (Byron Tiller), Mick Jagger (Luther Fox), Julianna Margulies 
(Dena Tiller), Olivia Williams (Andrea Alcott), James Coburn (Tobias Alcott).

 
Sinopsi: Byron Tiller (Andy Garcia) és un home feliçment casat i amb un fill. Però últimament ha vist 
com la vida agafa un rumb que no li agrada en absolut. Novel·lista frustrat, Byron ha de suportar com la 
seva última obra és rebutjada per totes les editorials, com ja li havia passat abans. Cansat per la falta 
d'èxit, el novel·lista coneix un estrany i elegant home anglès que es presenta a si mateix com Luther Fox 
(Mick Jagger). Després de conèixer el lamentable estat laboral en què es troba Byron, Luther li ofereix un 
treball a la seva companyia: Elysian Fields. Però no és una empresa qualsevol, es dedica a seleccionar 
homes interessants perquè facin companyia dones riques. Byron se sent indecís, però en conèixer quin 
seria el seu sou, accepta el treball sense dir-li-ho a la seva dona (Julianna Margulies). A partir d'aquest 
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moment, Byron entra en un món que el deixarà sense paraules. Entre els seus primers treballs hi ha 
l'esposa d'un famós novel·lista guanyador d'un premi Pulitzer.

La mala educación

Gènere: Drama
Director: Pedro Almodóvar
Protagonistes: Gael García Bernal (Zahara), Fele Martínez (Enrique Goded), Javier 
Cámara (Paca/Paquito), Lluís Homar (Padre Manolo).

 
Sinopsi: Sóm al Madrid de 1980. Enrique Goded (Fele Martínez) és un jove director de cinema que, 
malgrat la seva joventut, ja ha aconseguit realitzar tres cintes d'èxit. Però està passant una crisi de 
creació i es dedica a buscar històries a les pàgines de successos dels diaris. Una tarda, mentre és al seu 
despatx, rep la visita d'un jove que diu ser Ignacio Rodríguez (Gael García Bernal), un antic company del 
col·legi a qui no veu des de fa 16 anys. Ell és un actor a la recerca d'una oportunitat que a més ha escrit 
un relat titulat "La visita", i que està inspirat en les vivències d'ambdós al col·legi de capellans on es van 
conèixer: els seus problemes amb els capellans, especialment amb el Padre Manolo, la repressió, el 
cinema. En aquest relat els tres personatges principals es troben anys més tard quan ja són adults: 
Enrique és una frustrat pare de família provincià, Ignacio s'ha convertit en Zahara, un transvestit que 
imita Sara Montiel, i el pare Manolo continua fent classes al col·legi. Enrique assegura Ignacio que llegirà 
el relat, cosa que fa aquesta mateixa nit, i sap que aquí hi ha la seva propera pel·lícula. Però l'única 
condició per cedir-li els drets de la història és que Ignacio, el nom artístic dels quals és Ángel Andrade, ha 
d'interpretar Zahara, cosa que Enrique no vol acceptar, ja que creu que no fa per al personatge. Així que 
el director comença a investigar sobre Ignacio, i descobreix que qui va anar a visitar-lo no és qui diu ser. 
Resulta que Ignacio va morir fa tres anys, poc després d'escriure el relat. Sense dir-li res sobre tot el que 
ha descobert, Enrique accepta fer una prova al fals Ignacio per al paper, i l'acaba convertint en el seu 
amant. Simplement per saber fins on és capaç d'arribar, i saber així com va morir el veritable Ignacio. 
Quelcom que tindrà molt a veure el Sr. Berenguer (Lluís Homar), un pare de família que treballa en una 
editorial, i que resulta ser el Padre Manolo.

Y entonces llegó ella
(Along Came Polly) 

Gènere: Comèdia
Director: John Hamburg
Protagonistes: Ben Stiller (Reuben Feffer), Jennifer Aniston (Polly Prince), Philip 
Seymour Hoffman (Sandy Lyle), Debra Messing (Lisa Kramer), Alec Baldwin (Stan 
Indursky).

 
Sinopsi: Reuben Feuffer viu una bona vida, i s'ha creat una bona carrera, a base de jugar sense risc. 
Com a figura estel·lar del departament d'avaluació de riscs d'una important companyia d'assegurances, 
Reuben és un expert quan arriba el moment de minimitzar el perill: si res no s'arrisca, res no es perd. 
Polly Prince es pren la vida com un joc d'atzar i gaudeix amb cada minut d'una existència semblant a la 
d'un còdol que avança a la deriva. Sempre hi haurà una altra oportunitat, un nou treball, un altre 
apartament en una altra ciutat en el cas que, en aquesta, la cosa no funcioni. Si no hi ha sort... cap a 
una altra cosa. Reuben i Polly es coneixen en una festa. I Reuben, a qui l'acaben de deixar plantat, pensa 
que potser per una vegada la sort pugui estar del seu costat. Sortir amb Polly pot portar-lo a refer la 
seva vida: ella és atractiva, diferent, divertida i, després de tot, la coneix des de l'època d'estudiants. 
Una persona no pot haver canviat tant. Bé, segur que Polly no anava tatuada a classe. Ni li agradava el 
menjar picant, ni ballar salsa ni col·leccionar records dels seus exnuvis... com el furó mig cec que va 
recollir d'un d'els viatges a Itàlia. Quant a Reuben, segur que aquesta mania de planificar cada detall de 
la seva vida no era tan exagerada en la seva època d'estudiant ni tampoc la seva obsessió per viure una 
vida convencional. Però Reuben descobreix que a la vida més convencional pot haver-hi tot tipus de 
sobresalts: menjar indigest, històries d'infància que fan por, mascotes invidents... La vida és arriscada i 
l'amor també ho és, sobretot quan es comparteixen ambdues coses amb una persona com Polly.
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Hidalgo / Océanos de fuego
(Hidalgo) 

Gènere: Aventuras
Director: Joe Johnston
Protagonistes: Viggo Mortensen (Frank Hopkins), Zuleikha Robinson (Jazira), Omar 
Sharif (Sheikh Riyadh), Louise Lombard (Lady Anne Davenport), Adam Alexi-Malle (Aziz).

 
Sinopsi: Som a l'any 1890. Frank T. Hopkins (Viggo Mortensen) ha estat declarat el millor genet de la 
història de l'Oest. És cowboy, i ha estat genet d'expedicions del Cos de Cavalleria dels Estats Units. O 
sigui, que és una autèntica llegenda viva. Però els seus dies de glòria estan a punt de tocar a la seva fi, i 
tant ell com el seu cavall Hidalgo són considerats proscrits a la seva pròpia terra. La fortuna truca a la 
seva porta el dia que un ric xeic l'invita a participar a una mítica carrera que se celebra cada any des de 
fa segles, i a la que anomenen Oceà de Foc. Es tracta d'una prova de supervivència de gairebé 4.800 
quilòmetres per l'inhòspit desert d'Aràbia, un autèntic repte per a tots aquells que hi participen: només 
els millors cavalls àrabs podien superar, la raça més pura i noble, propietat de les poderoses dinasties 
reials. El xeic pretén que Hopkins i el seu cavall s'enfrontin als millors cavalls àrabs i els millors genets 
beduins, alguns dels quals reben ordres d'impedir que l'estranger aconsegueixi acabar la carrera. Per a 
Frank, participar en aquesta carrera no és només posar en joc el seu orgull i el seu honor, sinó també la 
seva supervivència. Perquè ell i Hidalgo s'han embarcat en una gesta pràcticament impossible 
d'aconseguir.

Alex y Emma
(Alex and Emma)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Rob Reiner
Protagonistes: Kate Hudson (Emma Dinsmore / Ylva / Elsa / Eldora / Anna), Luke 
Wilson (Alex Sheldon / Adam Shipley), Sophie Marceau (Polina Delacroix), David Paymer 
(John Shaw), Rob Reiner (Wirschafter).

 
Sinopsi: Alex Sheldon (Luke Wilson) és un escriptor que no està passant precisament pel seu millor 
moment. Està absolutament bloquejat en el seu procés de creació, encara que gran culpa d'això la tingui 
la seva denigrant situació econòmica: està arruïnat, i deu 100.000 dòlars a uns usurers cubans que li fan 
un ultimàtum: o paga en 30 dies tots els diners que deu o és home mort. I l'única solució per a aquest 
gran problema és acabar la seva novel·la. O millor dit, començar-la, ja que no ha escrit ni una sola línia. 
Almenys té una idea per a la història: una comèdia que tracta sobre "la impotència d'estar enamorat, de 
com l'amor devora els budells d'una persona com un virus mortal". Així de clar, però el que succeeix és 
que no aconsegueix posar-la per escrit. Potser per això decideix contractar els serveis d'una obstinada 
taquígrafa, Emma Dinsmore (Kate Hudson), simplement perquè li ajudi per acabar la novel·la, i pugui 
rebre els diners de l'editor per pagar els seus deutes. Així que per fi sorgeix la novel·la on es narra la 
història d'Adam Shipley (Luke Wilson), un escriptor que ha estat contractat per fer classes particulars als 
fills d'una atractiva dona francesa (Sophie Marceau) que està passant per un mal moment econòmic, i de 
qui Adam s'enamora malgrat els intents de les au-pair que s'encarreguen de l'atenció dels nens. Però 
d'altra banda Emma comença a qüestionar les idees d'Adam Sheldon, i així comença a influir en la seva 
vida i a la seva obra. I és que, com sempre acostuma a passar, la vida imita l'art, i l'art, la vida.

Dinero sucio
(Run for the money)

Gènere: Acció
Director: Predrag Antonijevic
Protagonistes: Christian Slater (Taylor), Val Kilmer (Cornell), Sara Downing (Paige), 
Vincent Laresca (Nikita), Balthazar Getty (Eddie), Bokeem Woodbine (Rock), Daryl 
Hannah (Virginia), Rodney Rowland (Butch), William Forsythe (Bo Young).
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Sinopsi: A "Dinero sucio" narra la història de Taylor (Christian Slater), un famós lladre que després de 
sortir de la presó trama un pla per donar un gran cop en un local d'apostes il·legals. Per a això forma una 
nova banda composta per ell, Eddie, Rock, Butch i la seva núvia Virginia. Aviat descobrirà que algú més 
té el mateix pla que ell i que durant la seva estada a la presó les regles del joc han canviat. L'atracament 
surt segons les millors previsions gràcies a l'ajuda de la seva eficient banda, però Taylor no tarda a 
descobrir que el botí està format per bitllets marcats per dos agents federals corruptes, Cornell (Val 
Kilmer) i Jarvis, que intentaven blanquejar. Taylor haurà de fer front als caps de la màfia, que se li han 
posat en contra, i a més els agents corruptes de l'FBI. A més d'intentar que les vides de la seva dona 
Paige i de la seva filla Megan no corrin perill. Elles seran el punt feble d'aquest lladre que pensava que tot 
sortiria perfecte.

Desapariciones
(The missing)

Gènere: Drama, acció, western 
Director: Ron Howard
Protagonistes: Tommy Lee Jones (Samuel Jones), Cate Blanchett (Maggie Gilkeson), 
Evan Rachel Wood(Lily), Simon Baker (Honesco), Jenna Boyd (Dot Gilkeson), Aaron 
Eckhart (Brake Baldwin), Val Kilmer (General), Eric Schweig (Pesh-Chidin), Jay Tavare 
(Kayitah), Sergio Calderón (Emiliano).

 
Sinopsi: Maggie Gilkeson (Cate Blanchett) és una dona bella i jove que es dedica a treballar la terra i 
que en els seus moments lliures també exerceix de curandera. A més ha de criar les seves dues joves 
filles, l'adolescent Lilly (Eva Rachel Wood), i la petita Dot (Jenna Boyd). Però hi ha un fet en el passat de 
Maggie que li va fer ser com és: son pare, Samuel Jones (Tommy Lee Jones), la va abandonar quan era 
només una nena. I no vol que a les seves filles els passi el mateix. Però un bon dia Samuel torna, 
després d'haver passat gairebé 20 anys amb els indis apatxes, i vol tornar al costat de la filla, però ella 
s'hi nega, i no perdona el que li va fer en el passat. Encara que un fet terrible canviarà la situació: una 
tarda les dues nenes se'n van de passeig amb un bon amic de Maggie, Brake Baldwin (Aaron Eckhart), i 
donada la tardança, aquesta decideix sortir a la seva recerca. Malauradament, troba mort Brake, a Dot 
amagada darrera uns matolls, i Lilly segrestada per Pesh-Chidin (Eric Schweig), un assassí psicòpata amb 
poders místics. Així Maggie demana ajuda a son pare, que és un excel·lent rastrejador. I és que Pesh-
Chidin i el seu grup de renegats atemoreixen el territori, segrestant nenes adolescents per vendre-les 
com a esclaves a Mèxic deixant enrera un rastre de mort i terror. En una desesperada carrera contra el 
rellotge Maggie i Jones han de deixar enrera les seves diferències i confiar l'un en l'altre per tractar 
d'enxampar els segrestadors abans que creuin la frontera Mexicana i Lilly es perdi per sempre.

Dos años después
(Les glaneurs et la glaneuse... deux ans après)

Gènere: Documental
Director: Agnès Varda

Sinopsi: En dos anys després, Varda ens mostra què ha passat amb els personatges que van 
protagonitzar el documental "Los espigadores y la Espigadora" en el qual l'autora seguia la pista de 
persones que aprofitaven el que altres havien rebutjat o abandonat, i en el qual, a més reflexionava 
sobre la seva pròpia vellesa. I és que ella mateixa es defineix com una recol·lectora, una espigoladora de 
l'espai cinematogràfic que deixa la gran indústria. Dos anys més tard, Agnès Varda visita de nou aquests 
personatges i a més, n'inclou altres de nous que apareixen com a conseqüència de l'allau de cartes i 
regals que va provocar l'èxit de la pel·lícula anterior. Amb l'ajuda de la seva càmera mini DV aprofundeix 
en la vida de tots ells i en el seu autoretrat personal seduint una vegada més el públic amb la seva 
lúcida, sincera i totalment lliure denúncia de la societat de l'opulència.
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El Regreso
(Vozvrashcheniye)

Gènere: Drama
Director: Andrei Zvyagintsev
Protagonistes: Vladimir Garin (Andrey), Ivan Dobronravov (Iván), Konstantin 
Lvronenko (Pare), Natalia Vdovina (Mare).

 
Sinopsi: Després de barallar-se amb uns nois, els germans Andrey (Vladimir Garin) i Ivan (Ivan 
Dobronravov) tornen a casa. Allà descobreixen sorpresos que son pare (Konstantin Lavronenko), a qui 
només coneixien per una foto, ha tornat 12 anys després que se n'anés sense dir res. Ha tornat de la 
mateixa manera: en silenci, sense explicar per què se'n va anar o que ha fet durant aquest temps. El 
pare proposa als seus fills emprendre un viatge, mig de negocis, mig d'oci a un lloc recòndit. Un viatge 
tan misteriós com la seva pròpia presència. Durant el trajecte es farà evident la tensió paterno-filial, els 
retrets, el dolor de l'absència, però també la necessitat de recuperar el temps perdut.

Swing
(Swing) 

Gènere: Comèdia 
Director: Tony Gatlif
Protagonistes: Oscar Copp (Max), Lou Rech (Swing), Tchavolo Schmitt (Miraldo), 
Mandino Rainhardt (Mandino), Abdellatif Chaarani (Khalid).

Sinopsi: Max és un noi que viu a l'altre costat del bosc, on les cases són grans i els rics estiuegen 
tranquil·lament. Però la seva gran passió és passar les hores en un barri més humil, ple de caravanes i 
molt bona música, el barri dels "manouches". La seva gran passió és la música jazz manouche, que ha 
sentit tocar Miraldo, un virtuós de la guitarra. Max, que s'escapa de la casa totes les nits mentre la seva 
àvia dorm, arriba a un tracte amb Miraldo: aquest l'ensenya a tocar la guitarra a canvi ajudar Max amb 
l'escriptura i la lectura. D'aquesta manera aprèn Max sobre la cultura i la música manouche... Però no 
sols descobreix aquesta fascinant cultura, també l'amistat de Swing, una jove de la seva edat a qui 
admira per la seva llibertat i magnetisme. Sens dubte aquest estiu Max el guardarà sempre viu en el seu 
record.

Big Fish

Gènere: Drama
Director: Tim Burton
Protagonistes: Ewan McGregor (Edward Bloom/jove), Albert Finney (Edward Bloom /
gran), Billy Crudup (William Bloom), Jessica Lange (Sandy Bloom), Alison Lohman 
(Sandy Bloom/jove), Helena Bonham Carter (Jenny), Steve Buscemi (Norther Winslow), 
Danny DeVito (Amos), Matthew McGrory (Karl),Marion Cotillard (Josephine),Robert 
Guillaume (Dr. Bennett/gran).

 
Sinopsi: Com una xarxa teixida d'històries reals i exagerades, Big Fish és la història d'Edward Bloom i 
aquells que l'estimen. Encara que no sempre creu tot el que diu, per a Edward el relat ho és tot. Edward 
passa el dia llegint l'Enciclopèdia Mundial, perquè és un nen de vuit anys confinat en un llit a causa d'un 
creixement sobrenatural. Es fixa en un article sobre els peixos grans, en el que aprèn que si els peixos 
grans es guarden en una peixera petita es quedarien petits. Amb més espai, el peix pot doblar, triplicar o 
quadruplicar la seva grandària. Deu anys més tard, després de convertir-se en el jove més popular 
d'Ashton, Carolina del Sud, se n'adona que, com els grans peixos, per créixer, ha d'abandonar la seva llar 
i explorar el món. Com confessa al seu nou amic Karl el Gegant, "O creus que aquest poble és massa 
petit per a tu? Bé, és massa petit per a un home de la meva ambició. M'estimo cada metre quadrat d'ell. 
Però puc sentir com els seus límits s'estenen sobre món. La vida d'un home només pot créixer fins a cert 
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punt en un lloc com aquest". I llavors, comença un viatge mític i increïble. Molts anys i incomptables 
aventures després, Bloom (Albert Finney) és molt conegut com a comptador d'històries sobre la seva 
vida de jove poc ordinari (Ewan McGregor), quan la seva passió pels viatges el porti per tot el món i de 
tornada una altra vegada. Les seves mítiques proeses van de l'encantador al surrealista, entreteixint 
sagues èpiques sobre gegants i homes llop, cantants de saló coreanes, una bruixa amb un ull de vidre 
que pot veure el futur i per descomptat, un gran peix que es nega a ser agafat. Les fabuloses històries de 
Bloom encisen a qualsevol que es troba excepte el seu fill Will (Billy Crudup), que també ha abandonat la 
seva llar, però en aquest cas per escapolir-se de la gran ombra de son pare. Quan Edward es posa malalt 
i la seva dona, Sandra (Jessica Lange), tracta de reconciliar-los, Will s'embarca en el seu propi viatge 
personal per separar el mite de la realitat de la vida de son pare i acceptar els grans èxits i els grans 
fracassos d'aquest. Bonham Carter és una dona que apareix amb formes diferents, fins i tot una bruixa 
encantada. La jove Sandra (Alison Lohman), és l'únic amor veritable de la vida d'Edward. Altres 
personatges la dona de Will és Josephine (Marion Cotillard), el poeta convertit en atracador de bancs i en 
agent de Wall Street Norther Winslow (Steve Buscemi), Amos Calloway (Danny DeVito), el propietari i el 
senyor de l'anell d'un circ ambulant.

Anónimos
(Masked and anonymous)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Larry Charles
Protagonistes: Bob Dylan (Jack Fate), John Goodman (Uncle Sweetheart), Jessica 
Lange (Nina Veronica), Luke Wilson (Bobby Cupid), Jeff Bridges (Tom Friend), Penélope 
Cruz (Pagan Lace), Ed Harris (Oscar Vogel), Angela Bassett (Mistress), Val Kilmer 
(Animal Wrangler), Giovanni Ribisi (Soldier).

 
Sinopsi: Jack Fate (Bob Dylan) és a la presó. Al seu dia va ser tota una figura del rock, admirat per 
legions de fans i respectat per la crítica musical. Però ara pràcticament ningú no s'enrecorda del poeta 
inconformista i el músic rebel que va ser. Ningú no sap on és a excepció de l'Oncle Sweetheart (John 
Goodman) un mànager a qui sempre li falta els diners i que té problemes amb la beguda. Serà Nina 
Veronica (Jessica Lange), una executiva d'una cadena de televisió, la que li proporcioni la manera de 
saldar els seus deutes de joc: Oncle Sweetheart haurà d'organitzar un concert benèfic per aconseguir 
fons d'ajut mèdic. El mànager només aconsegueix una actuació, la del seu vell amic Jack Fate, a qui treu 
de la presó per a l'ocasió. En el declivi de la seva carrera, al rocker se li presenta una nova oportunitat 
professional que podria retornar-lo als seus dies de glòria. Encara que el fantasma del fracàs plana 
constantment sobre ell. En aquesta història de perdedors, Jack anirà ensopegant amb infinitat de 
personatges com el periodista Tom Friend (Jeff Bridges) i la seva núvia Pagan Lace (Penélope Cruz), un 
fan incondicional com Bobby Cupid (Luke Wilson) o un estrany tipus com a Animal Wrangler (Val Kilmer). 
I tots es mouen en el difícil context de la guerra civil que fustiga el país, un lloc desconegut situat en un 
futur estrany i decadent.

Dark Blue

Gènere: Drama, thriller, acció. 
Director: Ron Shelton
Protagonistes: Kurt Russell (Eldon Perry), Scott Speedman (Bobby Keough), Michael 
Michele (Beth Williamson), Brendan Gleeson (Jack Van Meter), Ving Rhames (Arthur 
Holland), Kurupt (Darryl Orchard), Dash Mihok (Gary Sidwell), Jonathan Banks (James 
Barcomb), Lolita Davidovich (Sally Perry).

 
Sinopsi: A Amèrica del Nord, els policies juren fer complir la llei i defensar els innocents. Però quan 
s'està al carrer l'única llei és la de la de salvar-se qui pugui. I va ser al carrer on el policia Eldon Perry 
(Kurt Russell) va aprendre l'ofici. Perry és un veterà policia de Los Angeles, una de les ciutats més dures 
del món. Forma part del cos d'elit del SIS (Special Investigations Squad, Patrulla d'Investigacions 
Especials) i se'l coneix per la duresa dels seus mètodes, el seu mal caràcter i la seva determinació per fer 
el que sigui per aconseguir que la justícia es compleixi. Perry no és molt amic de seguir el reglament i 
tendeix a excedir-se quan és de servei... fins que un altre policia jura acabar amb ell. El SIS rep 
l'encàrrec d'investigar un quàdruple homicidi que ha aconseguit gran repercussió i Perry s'encarrega del 
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cas al costat del novell Bobby Keough (Scott Speedman). A la investigació que realitza amb Perry, 
Keough descobreix aviat la trista realitat d'una pràctica policial que inclou intimidació i corrupció. El 
sotsdirector Holland (Ving Rhames) és l'únic agent del departament capaç de plantar-li cara al SIS i al 
seu poderós director, Jack Van Meter (Brendan Gleeson). El SIS funciona com una pinya enfront de 
l'exterior i ningú no s'havia atrevit a desafiar el seu funcionament, fins ara. Mentre Perry i Keough es 
dediquen a resoldre l'homicidi, Holland decideix acabar amb la forma que té Perry de prendre's la justícia 
per la seva mà. Al llarg d'un període de quatre dies, el brutal assassinat i un procés judicial carregat de 
tensió racial posen en marxa una cadena de successos explosius que ressonen per tota la ciutat de Los 
Angeles. A tot això, Perry i Keough circulen pels excitats barris de South Central darrera uns assassins 
sense escrúpols, però també han d'enfrontar-se als seus propis dimonis que resulten ser més letals que 
els criminals que persegueixen.

Kill Bill: Vol. 1

Gènere: Acció, thriller. 
Director: Quentin Tarantino
Protagonistes: Uma Thurman (The Bride/La Núvia), David Carradine (Bill), Sonny 
Chiba (Hattori Hanzo), Michael Madsen (Budd), Daryl Hannah (Elle Driver), Vivica A. Fox 
(Vernita Green), Lucy Liu (O-Ren Ishi).

 
Sinopsi: La Núvia (Uma Thurman) forma part d'un letal grup d'assassins d'elit que treballa per a un 
sinistre personatge de nom Bill (David carradine). Però després d'un temps treballant per a Bill, creu que 
ja ha arribat el moment de tenir una nova vida, i per això decideix casar-se. El que ella no sap que és Bill 
i els seus acòlits no permetran que ella se'n surti amb la seua. Així que el mateix dia de la seva boda, es 
presenten a la capella on se celebra l'acte, i maten tothom. A ella la donen per morta després que Bill li 
tira un tret de gràcia, però no és així: ha sobreviscut, encara que roman en coma durant quatre anys. És 
llavors quan La Núvia se desperta, i recorda tot el que li ha succeït. Assassina el zelador que ha abusat 
d'ella durant tot aquest temps en què ha romàs en coma, agafa la seva furgoneta, i inicia la terrible 
represàlia contra Bill i els seus. En primer lloc fa una visita a Vernita Green (Vivica A.Fox). I 
posteriorment li toca el torn a O-Ren Ishii (Lucy Liu). Quan tenia set anys, O-Ren va ser testimoni de 
com assassinaven els seus pares, i després de consumar la seva revenja a la tendra edat d'onze anys, es 
va convertir en la primera gran cap dels jakuza japonesos. Així que La Núvia decideix viatjar al Japó, on 
coneixerà el llegendari mestre ninja Hatori Honzo (Sonny Chiba), qui li forjarà una sensacional espasa 
amb què podrà enfrontar-se a O-Ren en un duel final, no sense abans fer front a tots els seus sequaços.

¿Qué se está cociendo?
(What's cooking?)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Gurinder Chadha
Protagonistes: Julianna Margulies (Carla), Joan Chen (Trinh Nguyen), Mercedes Ruehl 
(Elizabeth Avila), Kyra Sedgwick (Rachel Seelig), Alfre Woodard (Audrey William).

 
Sinopsi: S'acosta la celebració del dia d'Acció de Gràcies i diferents famílies dels Angeles es preparen per 
a la festa. En concret quatre famílies que viuen en el mateix barri però que no comparteixen orígens, 
tradicions ni formes de veure la vida. Això sí, comparteixen els costums adoptats del seu nou país i un 
gall dindi. Cadascú el cuina d'una manera, i a cada casa es cuina una història diferent... Audrey (Alfre 
Woodward) és afroamericana i molt aficionada a les noves tendències al dinar. Mentre prepara 
meravellosament una taula perfecta, assisteix a la desintegració del seu matrimoni. A casa d'Elizabeth 
(Mercedes Ruehl), d'origen hispà, les dones preparen abundant menjar mentre la casa s'omple de gent... 
No és tot tan alegre a la llar de Trinh Nguyen, que des que se'n va anar del Vietnam veu com s'allunya 
dels seus fills. D'altra banda Rachel (Kyra Sedwick) i Carla (Julianna Marguiles) formen una parella 
lesbiana que passarà l'Acció de Gràcies a casa dels pares de Rachel, d'origen grec. Tot el seu interès és 
que la família accepti la seva relació. Al voltant d'aquest dia tan típic als Estats Units, se'ns mostren 
diferents visions del món, la cultura i la família.
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Un perro de otro mundo
(Good boy!)

Gènere: Comèdia
Director: John Robert Hoffman
Protagonistes: Liam Aiken (Owen), Kevin Nealon (El senyor Baker), Molly Shannon (La 
senyora Baker), Brittany Moldowan (Connie Flemming), Hunter Elliott (Frankie).

 
Sinopsi: El noi és Owen Baker (Liam Aiken), un solitari jovenet de dotze anys d'edat que ha estat 
treballant com a pasejador de gossos al seu barri per guanyar-se el privilegi de poder tenir el seu propi 
gos. El seu dur treball dóna els fruits quan els seus pares, el senyor i la senyora Baker (Molly Shannon i 
Kevin Nealon), deixen Owen adoptar un gos abandonat a qui posa el nom de Hubble (veu de Matthew 
Broderick). Tant el gos com el noi aconseguiran molt més del que haguessin previst quan Owen se 
desperta un matí i descobreix que pot entendre tot el que Hubble diu, incloent la fatídica frase: "Porta'm 
davant els teus caps". Owen descobreix que la raça canina va arribar a la Terra fa milers d'anys per 
colonitzar i dominar el planeta. Hubble (que en realitat s'anomena Cànid 3942) ha estat enviat pel 
poderós El Més Gran dels Grans Danesos en una missió des de l'Estrella Canina de Sirius per comprovar 
si els gossos han complert el seu destí. Maltgrat els valents esforços de la tropa de gossos del veïnat 
d'Owen per convèncer-lo en cas contrari, Hubble aviat descobreix la terrible realitat sobre els gossos de 
la Terra: "Tots sou animals domèstics!". Ara Owen (un noi que mai no ha tingut amics) i Hubble (un gos 
que mai no els ha necessitat) han de treballar junts per preparar els gossos del barri davant la imminent 
visita del Més Gran dels Grans Danesos - o tots els gossos seran eliminats del planeta! El destí dels 
gossos de la Terra està pendent d'un fil i hauran de ser Owen, Hubble i els seus col·legues canins els qui 
hagin de salvar el millor amic de l'home.

Astronautas

Gènere: Comèdia
Director: Santi Amodeo
Protagonistes: Nancho Novo (Daniel), Teresa Hurtado de Ory (Laura), Juan Motilla 
(Pastor Juan Manuel), Alex O'Dogherty (Torta), Jöns Pappila (Indie), Enrico Vecchi 
(Italiano), Manolo Solo (Lorenzo), Julián Villagrán (Andrés).

 
Sinopsi: Gairebé amb quaranta anys, Daniel és un exheroïnòman que està fent l'impossible per alliberar-
se de la seva addicció i recuperar així la seva vida. Perquè abans era tot un intel·lectual underground, un 
poeta i creador de còmics, que es va veure obligat a vendre la gran col·lecció de discs de vinil que 
atresorava. Però en submergir-se en el món de la droga va deixar enrera els seus amics i inquietuds, per 
la qual cosa ara s'ha imposat el compliment d'un curiós decàleg de comportament per aconseguir ser "el 
més normal possible": ha de mantenir-se endreçat, amb la casa neta i ordenada, sense oblidar el bon 
menjar i la immersió en la societat, entre altres coses. En el seu intent de superació, Daniel es topa amb 
una adolescent que transformarà la seva vida. Es tracta de Laura, una noia de 15 anys espavilada que 
busca el seu germà, veí de Daniel, però no el troba. Acabarà instal·lant-se a casa del protagonista i 
convertint-se en una espècie de jove fada protectora per a ell. 
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