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Cartellera de març de 2005 

La Señal 2
(The Ring 2)

Gènere: Terror, thriller 
Director: Hideo Nakata
Protagonistes: Naomi Watts (Rachel Keller), Simon Baker (Max Rourke), David Dorfman 
(Aidan Keller), Elizabeth Perkins (Dr. Emma Temple), Sissy Spacek (Evelyn), Gary Cole 
(Martin Savide), Emily VanCamp (Emily), Kelly Stables (Evil Samara), Ryan Merriman 
(Jake).

 
Sinopsi: La història s'inicia sis mesos després dels terribles esdeveniments que van sembrar el pànic a 
Rachel Keller (Naomi Watts) i el seu fill Aidan (David Dorfman) a Seattle. Per tractar d'oblidar-ho tot, 
Rachel es muda amb Aidan a la petita comunitat costanera d'Astoria, a Oregon. Però el seu intent de 
començar novament es revela il·lusori quan es produeix un nou crim a la localitat associat amb l'aparició 
d'una cinta de vídeo anònima. Rachel se n'adona que la venjativa (Kelly Stables) Samara ha tornat, més 
entestada que mai a prosseguir amb el seu implacable cicle de terror i mort.

Algo en común
(Garden State)

Gènere: Drama, comèdia romàntica 
Director: Zach Braff
Protagonistes: Zach Braff (Andrew Largeman), Natalie Portman (Sam), Ian Holm 
(Gideon Largeman), Peter Sarsgaard (Mark), Geoffrey Arend (Karl Benson), Ron Leibman 
(Dr. Cohen), Method Man (Diego).

 
Sinopsi: La vida d'Andrew Largeman (Zach Braff) va transcórrer en una espècie de coma a base de liti, 
fins que la mort de la mare el va animar a deixar les pastilles. "Large" treballa a Los Angeles. És un actor 
de televisió amb cert èxit que porta nou anys sense tornar a casa seva, a l'"Estat Jardí" (Nova Jersey). 
Però tot i els 5.000 Km que els separen, és incapaç d'alliberar-se d'un pare dominant, Gideon (Ian Holm), i 
de l'efecte anihilador que ha exercit fins ara sobre el seu fill. En tornar a la seva ciutat natal després de 
tant de temps, Large se sent desconcertat. Es troba amb vells coneguts a cada cantonada, gent que porta 
vides realment peculiars treballant com a enterramorts, defensors del menjar ràpid o captadors per a 
empreses de venda piramidal. A casa, intenta eludir una confrontació amb el pare, quelcom que sembla 
inevitable. Per un gir del destí, Large coneix Sam (Natalie Portman), una noia completament oposada a ell, 
Sam és aire fresc, l'esperança que es cola a la vida de Large i es converteix en una companya que no està 
disposada a seguir-li el corrent. La seva calidesa i la seva valentia donen a Large el coratge necessari per 
obrir el seu cor a les alegries i les misèries d'aquest abisme infinit que és la vida.

Buscando a Alibrandi
(Looking for Alibrandi)

Gènere: Drama
Director: Kate Woods
Protagonistes: Pia Miranda (Josephine Alibrandi), Greta Scacchi (Christina Alibrandi), 
Anthony LaPaglia (Michael Andretti), Elena Cotta (Katia Alibrandi), Kick Gurry (Jacob 
Coote).

Sinopsi: Mai no va haver-hi un home a la vida de Josephine Alibrandi (Pia Miranda). Durant el seu últim 
any a l'institut, n'hi ha tres. El pare de Josephine que la va deixar quan sa mare era una adolescent 
embarassada, torna a la ciutat cada vegada més implicat a la vida de la seva filla. John Barton (Matthew 
Newton), polit, ric i destinat al col·legi d'advocats, està romànticament interessat en Josephine. I també hi 
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ha Jacob Coote (Kick Gurry), un noi de classe obrera, de bon veure, que emociona Josephine d'una forma 
que ella mai no va pensar que seria possible. Emmarcada en el context de Sydney, Austràlia, i en una 
vibrant comunitat italoaustraliana, aquesta pel·lícula amb gran càrrega emocional presenta la lluita d'una 
heroïna lluitadora per controlar les pressions de l'institut, família i amics - mentre al mateix temps, es 
coneix a ella mateixa.

Eleni
(Trilogia I: To Livadi pou dakryzei)

Gènere: drama romàntic 
Director: Theo Angelopoulos
Protagonistes: Alexandra Aidini (Eleni), Nikos Poursanidis (Alexis), Giorgos Armenis 
(Nicos), Vasilis Kolovos (Spyros), Toula Stathopoulou (dona del bar).

 
Sinopsi: El 1919, a causa de la invasió d'Odessa per part de l'Exèrcit Roig, alguns refugiats grecs tornen a 
Salònica on aixquen un petit poble junt a un riu. Entre ells es troba Eleni (Alexandra Aidini), una petita 
òrfena que és acollida per la família d'Alexis (Nikos Poursanidis) tots dos creixen junts i amb el pas del 
temps s'enamoren però la seva vida no serà un camí de roses. La seva relació es posarà a prova quan les 
circumstàncies els separen: Alexis no és el marit que han triat per a Eleni. El seu pare adoptiu es vol casar 
amb ella, per la qual cosa els dos joves han de fugir, recorrent el país que es convulsa per la guerra, 
sentint sempre a l'esquena l'alè del pare, un home madur i despitat, que els segueix allà on van, intentant 
recuperar la que seria la seva esposa.

Los porfiados

Gènere: Drama
Director: Mariano Torres Manzur
Protagonistes: Mario Paolucci (Dino Scarfo), German de Silva (Artemio), Ernesto 
Candoni (Braguetón), Natalia de Parseval (Eva), Mario Offemheden (Domingo Acevedo).

Sinopsi: Argentina, a l'inici del segle XXI. En un suburbi de Buenos Aires, Dino (Mario Paolucci), un vell 
ideòleg marxista somia amb una bella revolució. Un dia reuneix una espècie d'exèrcit al qual aconsegueix 
convèncer amb les seves idees d'objectius poc concrets. En la seva cabana, convertida en quarter general, 
al mig de cabres i gallines, s'organitzen per convertir-se en moderns guerrillers. Potser no serveixi per a 
res, però estan disposats a donar la vida per aquesta revolució. Cadascun d'ells és un marginat a la seva 
manera, que representa una part de la societat: Artemio (German de Silva), Domingo (Mario 
Offemheden), Braguetón (Ernesto Candoni), El senyor Bachetta (León Dogodny) i Eva (Natalia de 
Parseval), una jove francesa filla d'un vell amic de Dino. Al començament hi ha moments de fraternitat, 
d'amistat, de rialles. La imaginació al poder. Però de seguida apareixen els problemes: Eva i Artemio viuen 
una història d'amor que no és acceptada ni compresa pels membres del grup; mentrestant, Braguetón i El 
senyor Bachetta somien de robar-li el poder a Dino. Un dia, els nostres valents soldats decideixen passar a 
l'acció violenta, però les coses es compliquen: qui posarà la bomba?.

Othello
(Othello) 

Gènere: Drama
Director: Stuart Burge
Protagonistes: Laurence Olivier (Othello), Maggie Smith (Desdemona), Frank Finlay 
(Yago), Derek Jacobi (Cassio), Joyce Redma (Emilia).
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Sinopsi: Othello és una obra sobre l'amor i la gelosia; sobre la passió, capaç de destruir l'esperit dels 
homes. Othello és el reflex de l'ànima humana, teixida dels més purs i vils sentiments, desitjos i passions. 
Othello (Laurence Olivier), un moro noble capità de l'exèrcit venecià, i Desdemona (Maggie Smith), filla de 
Brabantio (Anthony Nicholls), un vell i conservador aristòcrata, es veuen obligats a defensar el seu amor 
davant tothom. Quan Othello parteix cap a Xipre, a lluitar contra els turcs, Yago (Frank Finlay), el seu 
servent, mogut per foscos desitjos, comença a teixir la trama que desencadenarà la tragèdia. Yago és tot 
el contrari que el seu cap. És covard i innoble, per això desitja la fi de la felicitat d'Othello. Sap com és de 
fràgil la frontera que separa l'amor de l'odi al cor humà. En retornar, a través de les paraules de Yago, 
Othello construeix un univers de sospites al seu voltant. Incapaç de reconèixer la veritat, cau en la gelosia.

Ya no somos dos
(We don't live here anymore)

Gènere: Drama
Director: John Curran
Protagonistes: Naomi Watts (Edith Evans), Mark Ruffalo (Jack Linden), Laura Dern 
(Terry Linden), Peter Krause (Hank Evans), Sam Charles (Sean Linden), Haili Page 
(Natasha Linden), Jennifer Bishop (Sharon Evans), Jennifer Mawhinney (Audrey), Amber 
Rothwell (Lauren).

 
Sinopsi: La pel·lícula ens mostra la relació entre un home casat i la dona del seu millor amic i ens narra 
com aquesta unió trenca l'equilibri de cadascuna de les parelles, culminant amb una forta discussió entre 
les dues dones. Des de quatre punts de vista diferents, la història captura les paradoxals accions d'uns 
pares amantíssims, decidits a salvar uns matrimonis que en secret desitgen escapar i les parelles més 
joves que lluiten a través d'embolics sexuals i emocionals. També la pel·lícula revela la perversa lògica de 
la infidelitat i la complicitat, el rebuig i la crueltat que poden acompanyar-la. Dos professors d'universitat 
d'una petita ciutat, Jack Linden (Mark Ruffalo) i Hank Evans (Peter Krause) tenen una relaxada amistat 
que inclou carreres entre classe i classe i copes al pub després del treball. La dona de Jack, Terry (Laura 
Dern), és la millor amiga d'Edith (Naomi Watts), dona de Hank, i els agrada sopar junts, una vegada que 
han ajagut els nens, fent grans festes en què el vi flueix en abundància i la col·lecció de discos està en 
constant rotació. Però els Evans i els Linden no són en realitat tan feliços com semblen. A Jack i Terry, la 
vida quotidiana essent pares de nens petits i els esforços per arribar a fi de mes li estan passant factura a 
la que va ser una parella apassionada. Hank, que en els fons és un escriptor egocèntric, estima la seva filla 
i li agrada la vida familiar, però no resulta ser un incondicional de la monogàmia. Edith acudeix a Jack a la 
recerca de consol. El que comença com un joc es converteix en tota una infidelitat, portant tots quatre a 
passar per un reguitzell d'emocions per trobar el seu camí de tornada a casa.

R2 y el caso del cadáver sin cabeza

Gènere: Comèdia
Director: Alvaro Sáenz De Heredia
Protagonistes: Javier Gurruchaga (R2), Juan José Pardo (Cárdenas), Sandra Collantes 
(Ana María), Pep Munné (Robles), Luchi López (Marga), Sancho Gracia (Inspector en cap), 
José Carabias (Taxista), María Isbert (Beata), Jesús Bonilla (Suicida), Guillermo Ortega 
(Justino), Michèle McCain (Didi).

 
Sinopsi: R2 (Javier Gurruchaga) està atravessant una mala ratxa: les seves últimes accions s'han saldat 
amb altres fracassos, i les baralles de l'Inspector en cap. Es consola visitant el bar de Didi (Michèle 
McCain), on almenys pot animar-se amb algunes cançons de les que li agraden (blues per exemple). A 
més l'Inspector en cap està gelós des que ha descobert que rep cartes del Palau de La Sarsuela. Ajudat pel 
seu inseparable Inspector Cárdenas (Juan José Pardo), que l'admira, tracta de resoldre tot allò que se li 
posi per davant, amb els seus mètodes més o menys heterodoxos, incloses les seus disfresses. Fins que un 
dia, i sense encomanar-se a ningú, decideix resoldre un cas ben atractiu que se li ha aparegut com caigut 
del cel: el xantatge que pateix un home ric de negocis l'esposa del qual està amenaçada de segrest; ella és 
a més jove i bonica, un cas perfecte en què lluir-se, encara que Cárdenas i R2 hagin de sotmetre's a 
algunes proves especialment dures.
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Team America: La policia del mundo
(Team America: World Police)

Gènere: Comèdia, animació 
Director: Trey Parker

 
Sinopsi: Una força policial internacional anomenada Team America, dedicada a mantenir l'estabilitat 
mundial, s'assabenta que un dictador famolenc de poder ven armes de destrucció massiva a terroristes. 
Els herois es llancen a una angoixosa missió per tal de salvar el món. Team America recluta Gary 
Johnston, una estrella en potència de Broadway, perquè s'infiltri a la xarxa terrorista. Al principi, Gary no 
està molt decidit a sacrificar la seva prometedora carrera, però acaba per entendre que les seves 
característiques d'actor són requerides per un afer més important. Amb l'ajuda de Spottswoode, el líder de 
Team America, i dels membres de l'equip, Chris, Sarah, Lisa i Joe, Gary aconsegueix ficar-se a l'amagatall 
d'un traficant d'armes on descobreix que el pla dels terroristes ja està en marxa. Des de les piràmides del 
Caire, passant pel canal de Panamà, fins al palau de Kim Jong Il, el dictador boig pel poder, Team America 
recorre el planeta en una missió desesperada per impedir la seva destrucció.

Miss Agente Especial 2: Armada y Fabulosa
(Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous)

Gènere: Comèdia, acció
Director: John Pasquin
Protagonistes: Sandra Bullock (Gracie Hart), Regina King (Sam Fuller), Enrique 
Murciano (Jeff Foreman), Heather Burns (Cheryl Frasier), William Shatner (Stan Fields), 
Ernie Hudson (McDonald), Diedrich Bader (Joel), Treat Williams (Collins).

  
Sinopsi: A Miss Agente Especial 2: Armada y Fabulosa trobem l'agent de l'FBI Gracie Hart (Sandra 
Bullock) poc després d'haver neutralitzat amb èxit una amenaça contra el concurs de bellesa de Miss 
Estats Units mentre treballava en secret fent-se passar per concursant a Miss Agent Especial i de convertir-
se en una sensació mediàtica de la nit al dia. Les coses no li han anat molt bé últimament. Mentre es 
recupera d'una relació sentimental trencada, i frustrada en comprovar que la seva nova fama està posant 
en perill el treball secret que tant estima, Gracie permet a desgrat que el seu cap, l'agent McDonald (Ernie 
Hudson), la convenci de servir el Departament de l'única manera ara possible: vestida i pentinada per al 
circuit dels programes d'entrevistes com "el rostre de l'FBI". Aprofitant el més gran cop mestre a nivell de 
relacions públiques en l'història del departament, l'FBI llença a la seva nova "noia de pòster" a unes 
trepidants sessions fotogràfiques per a la premsa en què recrea les seves gestes en el concurs de bellesa 
davant un públic ple d'admiradors, amb l'ajut de l'estilista personal Joel (Diedrich Bader) per polir el seu 
aspecte. Encara que al començament s'hi resisteix, Gracie aviat s'entusiasma amb l'atenció que desperta i 
no tarda molt a ficar-se en el seu nou paper una mica massa. La seva nova companya Sam Fuller (Regina 
King), una dura i ambiciosa agent que sens dubte no és la seva més gran fan, és la primera a assenyalar 
que la malcriada estrella del Departament s'està convertint en la Barbie de l'FBI. Però quan els millors 
amics de Gracie, la guanyadora del concurs de bellesa Cheryl Frazier (Heather Burns) i el presentador Stan 
Fields (William Shatner), que reprenen els seus papers de Miss Agent Especial, són segrestats a Las Vegas, 
l'instint policial de Gracie torna a aflorar. Els caps de l'FBI, que no volen arriscar-se a perdre la seva 
popular mascota, limiten la seva intervenció a una conferència de premsa en Las Vegas i envien Sam com 
al seu guardaespatlles, deixant que el supervisor local de l'FBI Collins (Treat Williams) es faci càrrec del 
treball de rescat mentre que el jove agent Jeff Foreman (Enrique Murciano) tracta de mantenir Gracie i al 
seu seguici al marge fins que tot acabi. Però quan sembla que Collins està portant la investigació en la 
drecera equivocada, Gracie ha de demostrar un cop més que les aparences són enganyoses i que quan es 
tracta de solucionar un cas difícil o d'ajudar els seus amics no hi ha res que ella no faci.
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Creep
(Creep) 

Gènere: Terror, thriller
Director: Christopher Smith
Protagonistes: Franka Potente (Kate), Sean Harris (Craig), Vas Blackwood (George), 
Jeremy Sheffield (Guy), Ken Campbell (Arthur), Paul Rattray (Jimmy), Kelly Scott 
(Mandy).

 
Sinopsi: Londres. Una freda mitjanit hivernal. Sense cap taxi lliure al West End, Kate (Franka Potente) 
se'n va cap al metro. Amb un punt d'alegria etílica, espera en un banc de le l'andana, però acaba quedant-
se dormida i desperta i se n'adona que tothom ha desaparegut. Presa del pànic, intenta sortir de l'estació, 
però totes les sortides estan tancades. De sobte, un tren arriba a l'estació i ella hi munta quelcom inquieta, 
ja que el vagó està completament buit. El seu alleugeriment davant el que sembla la seva tornada segura 
a casa es transforma de nou en alarma quan el comboi s'atura a la meitat del túnel i el seu vagó queda a 
les fosques. Kate està a punt d'enfrontar-se a una sèrie de successos terrorífics que posaran a prova la 
seva resistència i el seu entrellat fins al límit. I és que Kate no està sola en aquell laberint d'humits 
corredors i amagatalls foscos. A la penombra aguaita un horror inimaginable... quelcom que ronda en un 
laboratori secret... i que no està disposat a deixar fugir Kate.

Hierro 3
(Bin-jip)

Gènere: Drama
Director: Kim Ki-Duk
Protagonistes: Jae Hui, Hee Jae (Tae-suk), Seung-yeon Lee (Sun-hwa), Seung-yun Lee.

Sinopsi: Tae-suk (Hee Jae) és un jove que fa tombs per la ciutat cercant cases on establir-se 
temporalment en absència dels propietaris. Un dia, mentre n'està cercant una, troba Sun-hwa (Seung-
yeon Lee), una jove reclosa i maltractada pel seu ric i arrogant marit. Tots dos s'enamoren i ella decideix 
seguir Tae-suk per la seva vida errant de casa en casa, fins que un dia són descoberts: el jove és 
empresonat i Sun-hwa es veu obligada a tornar amb el seu marit. En sortir de la presó, la primera cosa 
que fa Tae-Tae-suk és dedicar-se a cercar Sun-hwa.

Life Aquatic
(The Life Aquatic with Steve Zissou)

Gènere: Comèdia, aventures 
Director: Wes Anderson
Protagonistes: Bill Murray (Steve Zissou), Cate Blanchett (Jane Winslett-Richardson), 
Owen Wilson (Ned Plimpton), Anjelica Huston (Eleanor Zissou), Willem Dafoe (Klaus 
Daimler), Michael Gambon (Drakoulias), Jeff Goldblum (Hennessey), Noah Taylor 
(Wolodarsky), Bud Cort (Bill Ubell), Seu Jorge (Pelé dos Santos), Robyn Cohen (Anne-
Marie Sakowitz), Waris Ahluwalia (Vikram Ray), Niels Koizumi (Bobby Ogata), Pawel 

Wdowczak (Renzo Pietro).

 
Sinopsi: Steve Zissou (Bill Murray), un llegendari explorador submarí, distingit presumit, i un home 
conegut en tot arreu pels seus documentals sobre la vida trepidant sota la mar blava. Últimament, no 
obstant això, la vida a la terra no és molt indulgent amb Zissou. El seu millor amic i per molt de temps 
també soci, Steve, va ser recentment devorat per un famolenc tauró jaguar. Es comença a rumorejar que 
està perdent la seva mestria. I ara, del no-cap, arriba un genuí cavaller meridional i copilot d'Air Kentucky 
anomenat Ned Plimpton (Owen Wilson) que assevera que ell podria ser, o no ser, el fill perdut que Steve 
mai no va arribar a conèixer.
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Robots
(Robots) 

Gènere: Comèdia, ciència-ficció, animació
Director: Carlos Saldanha, Chris Wedge
Protagonistes: Ewan McGregor (Rodney Hojalata), Halle Berry (Cappy), Greg Kinnear 
(Phineas T. Ratchet), Mel Brooks (Big Weld), Drew Carey (Crank Casey), Amanda Bynes 
(Piper Pinwheeler), Robin Williams (Fender), Alejo Sauras (Rodney Hojalata), Elsa Pataky 
(Cappy), Florentino Fernández (Manivela), Jennifer Coolidge (Tia Fanny), Jim Broadbent 
(Madame Gasket), Paul Giamatti (Tim), Natasha Lyonne (Loretta Geargrinder), Dan 

Hedaya (Sr. Gunk), D.L. Hughley, Stanley Tucci (Herb Copperbottom).

 
Sinopsi: Rodney Hojalata és un jove i genial inventor que somia d'ajudar els robots a tot arreu, i Cappy, 
una atractiva, dinàmica i espavilada robot amb què Rodney s'encaterina de seguida. Al seu costat, el 
corrupte tirà empresarial Ratchet té al seu punt de vista Rodney; El Gran Soldador, un mestre inventor 
camina sense rumb; i un grup de robots inadaptats coneguts com els Oxidats, estan liderats per Manivela i 
Piper. A Manivela, li cauen periòdicament el cap, els braços i les cames i sempre en els moments més 
inadequats. Quan Rodney està fart de la contínua necessitat de Manivela de reparacions, tots dos es 
converteixen en grans amics. Piper és la germana homenot de Manivela, que sorprèn tothom amb la seva 
empenta i la seva força.

Asalto al distrito 13
(Assault on Precinct 13)

Gènere: Comèdia, animació 
Director: Trey Parker
Protagonistes: Ethan Hawke (Jake Roenick), Laurence Fishburne (Marion Bishop), Maria 
Bello (Alex Sabian), Drea De Matteo (Iris Ferri), John Leguizamo (Beck), Aisha Hinds 
(Anna), Currie Graham (Michael Kahane), Ja Rule (Smiley), Gabriel Byrne (Marcus 
DuVall), Matt Craven (Capra), Brian Dennehy (Jasper O'Shea).

 
Sinopsi: Resten poques hores perquè l'any toqui a la seva fi i la comissaria del districte 13, una de les 
més antigues de Detroit, està a punt de tancar. Moltes carreteres estan tallades a causa de la forta nevada 
i només queda un grapat de policies encapçalament pel sergent Jake Roenick (Ethan Hawke), un bon 
oficial que no aconsegueix oblidar una operació fallida que va tenir lloc la primavera passada. Roenick i la 
vella comissaria no estan en el seu millor moment. Aquest mateix dia, el 31 de desembre al matí, un 
policia de paisà intenta arrestar el mafiós Marion Bishop (Laurence Fishburne). Aquest es defensa i mata el 
policia abans de ser capturat per la Unitat contra el Crim Organitzat encapçalada per Marcus Duvall 
(Gabriel Byrne). Bishop és emmanillat i acaba en un autobús que el porta a la presó amb diversos 
delinqüents: Beck, un ionqui (John Leguizamo), Smiley, un estafador (Jeffrey "Ja Rule" Atkins) i Anna, 
membre d'una banda (Aisha Hinds). Però la tempesta de neu creix i l'autobús, davant la impossibilitat 
d'arribar a la presó d'alta seguretat, només aconsegueix arribar a la comissaria del districte 13 on els 
presoners són tancats temporalment. La inesperada arribada emprenya Roenick quasi tant com la 
psicòloga policial Alex Sabien (Maria Bello). No obstant, Iris Ferri (Drea de Matteo), la provocadora 
secretària de la comissaria, i el veterà poli Jasper "Old School" O'Shea (Brian Dennehy) no estan disposats 
que el treball extra els impedeixi celebrar l'arribada de l'any. Fins que dos homes emmascarats fortament 
armats ataquen els guàrdies de l'autobús. Després de repel·lir l'atac, els policies de la comissaria del llunyà 
districte se n'adonen que vindran altres per intentar endur-se Bishop, disposats a matar qui s'interposi al 
seu camí. Els policies esperen que Roenick es decideixi a prendre el comandament i els lladres esperen que 
el fred Bishop tingui una idea, però no els quedarà més remei que unir les forces si volen sobreviure. 
Tenen poques armes, molt de valor i els espera una llarga nit. Mentre lluiten a vida o mort, la sang esborra 
la prima línia que separa el bé del mal.
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El día de la boda
(The Wedding Date)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Clare Kilner
Protagonistes: Debra Messing (Kat Ellis), Dermot Mulroney (Nick Mercer), Amy Adams 
(Amy), Peter Egan (Victor Ellis), Holland Taylor (Bunny), Jack Davenport (Edward Fletcher-
Wooten), Sarah Parish (TJ), Jeremy Sheffield (Jeffrey).

 
Sinopsi: Kat Ellis (Debra Messing) està cercant l'home adequat. I el vol ja. Kat no tindria tanta urgència 
per trobar-ho si no fos perquè la boda de la seva malvada, consentida germanastra és amb l'atractiu 
exnuvi de Kat. Aquesta boda se celebrarà a Londres i està condemnada a anar sola el cap de setmana 
següent. La solució: contractar un professional, un “acompanyant”. Afortunadament per a ella troba Nick 
Mercer (Dermot Mulroney) un dels millors i més demandats acompanyants masculins de Nova York. Un cop 
a Anglaterra, el perspicaç i carismàtic Nick ajuda Kat a navegar per les agitades aigües de la seva enutjosa 
família i del seu antic nuvi Jeffrey (Jeremy Sheffield) i convenç tothom que coneix que ell i Kat són de fet, 
una parella.

El Silencio del Agua
(Khamosh Pani / Silent Waters)

Gènere: Drama
Director: Sabiha Sumar
Protagonistes: Kirron Kher (Aïcha/Virou), Aamir Malik (Salim), Arshad Mahmud 
(Mehboub), Salman Shahid (Amin), Shilpa Shukla (Zoubida).

 
Sinopsi: Charkhi, 1979, un poblet del Pendjab pakistanès. Aïcha (Kirron Kher) és una dona alegre d'uns 
quaranta anys que mai no parla del seu passat. Des de la mort del seu marit, el seu fill de 18 anys és el 
centre de la seva existència. Salim (Aamir Malik), bon noi, dolç i somiador, està enamorat de Zoubida 
(Shilpa Shukla). Al Pakistan, el general Zia-ul-Haq acaba de prendre el poder i d'instaurar la llei marcial. El 
país s'introdueix a la via de la islamització. Salim comença a freqüentar un grup de fonamentalistes 
musulmans. Zoubida és abandonada a poc a poc pel seu enamorat, mentre Aïcha es preocupa per veure el 
seu fill canviar tan brutalment. Els esdeveniments es precipiten amb l'arribada dels Sikhs vinguts de l'Índia 
per al seu pelegrinatge. Un d'ells comença a cercar la seva germana, i que l'anomenen Virou, que els 
musulmans van capturar el 1947. El passat surt bruscament a la superfície.

Saw
(Saw) 

Gènere: Thriller
Director: James Wan
Protagonistes: Leigh Whannell (Adam), Cary Elwes (Dr. Lawrence Gordon), Danny 
Glover (Detective David Tapp), Ken Leung (Detective Steven Sing), Dina Meyer (Kerry).

 
Sinopsi: Dos homes es desperten encadenats a la paret d'un lavabo subterrani. L'única cosa que saben és 
que un d'ells ha de matar l'altre abans de les vuit hores o tots dos moriran. Totes les víctimes han 
d'afrontar una elecció horrible de la qual depèn la seva vida. Un home només pot alliberar-se de morir 
enterrat en vida fugint a través d'una xarxa de fil ferro tallant, una dona ha de matar un altre home per 
poder alliberar-se d'una carcassa metàl·lica programada per arrencar-li la mandíbula. Aquests jocs estan 
orquestrats per un assassí conegut únicament com Jigsaw ("rompecabezas").
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Habana Blues

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Benito Zambrano
Protagonistes: Alberto Yoel (Ruy), Roberto Sanmartín (Tito), Yailene Sierra (Caridad), 
Tomás Cao (Alex), Roger Pera (Lorenzo), Marta Calvó (Marta), Zenia Marabal (Luz María).

 
Sinopsi: Ruy (Alberto Yoel) i Tito (Roberto Sanmartín) porten anys orquestrant en comú la melodia del 
seu somni: convertir-se en estrelles de la música. Les seves partitures s'han convertit en la banda sonora 
que sembla les estretes i apassionades relacions del meravellós grup de col·legues que tots dos 
comparteixen. Tito viu amb la seva àvia, una gran dama de la música, tan elegant com única. Ruy, en 
canvi, viu amb la mare dels seus dos fills, Caridad (Yailene Sierra), una jove lluitadora que sosté la família 
gràcies a l'elaboració d'artesanies. La parella combat el crepuscle de la seva relació amb el lluminós suport 
del mateix grup d'amics. Però un bon dia, una parella de productors espanyols que ha descobert fa 
setmanes l'extraordinari talent de Ruy i Tito els proposa una oferta internacional. De sobte, els dos músics 
es veuran immersos en un seriós dilema. Estaran disposats a deixar les seves profundes relacions enrera 
per tal d'abraçar el seu somni?.

La película de Héffalump
(Pooh's Heffalump Movie)

Gènere: Animació
Director: Frank Nissen
Protagonistes: Jim Cummings (Veu de Winnie the Pooh/Tigger), John Fiedler (Veu de 
Piglet), Nikita Hopkins (Veu de Roo), Kath Soucie (Veu de Kanga), Ken Sansom (Veu de 
Rabbit).

 
Sinopsi: La colla del Bosc dels Cent Acres decideix llançar-se a la cacera i captura dels temuts Heffalump, 
en despertar-los un so atronador que només pot procedir d'aquestes aterridores criatures. Roo, al qual els 
seus amics consideren massa petit per participar en una expedició tan perillosa, decideix emprendre la 
recerca pel seu compte i amb millor fortuna que els seus amics. Quan Roo coneix un jove i juganer 
Heffalump anomenat Lumpy se n'adona que els Heffalumps no són com li havien narrat, i que la criatura 
sent el mateix temor pels rucs amics de Rosegue. Roo i Lumpy comencen a fer una bonica amistat i 
decideixen unir forces per desterrar les infundades pors dels seus respectius amics i famílies.

Las tortugas también vuelan
(Turtles can fly)

Gènere: Drama
Director: Bahman Ghobadi
Protagonistes: Soran Ebrahim (Kak Satellite), Avaz Latif (Agrin), Hirsh Feyssal, Saddam 
Hossein Feysal, Abdol Rahman Karim.

Sinopsi: Els habitants d'un poblet del Kurdistan iraquià, a la frontera entre l'Iran i Turquia, cerquen 
desesperadament una antena parabòlica per aconseguir notícies sobre l'imminent atac dels Estats Units 
contra Iraq. Un noi mutilat, que ve d'un altre poble amb la seva germana i el fill d'aquesta, té una 
premonició: la guerra està cada cop més aprop.
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Moolaadé

Gènere: Drama
Director: Ousmane Sembene
Protagonistes: Fatoumata Coulibaly (Collé Ardo Gallo Sy), Maïmouna Hélène Diarra 
(Hadjatu), Salimata Traore (Amsato), Aminata Dao (Alima Bâ), Dominique T. Seida 
(Mercenari).

Sinopsi: Collé Ardo Gallo Sy (Fatoumata Coulibaly), la segona esposa d'un home de poc caràcter, encara 
es ressent dels efectes de la purificació o ablació que va patir de petita. Fa set anys va refusar que la seva 
tercera filla, l'única que ha sobreviscut, fos sotmesa al ritual pel qual ha de passar tota dona si vol casar-
se. Avui, diverses nenes i adolescents han de passar pel ritual, però sis d'elles fugen. Dues se'n van a la 
ciutat i les altres quatre evoquen la "moolaadé" (protecció) de Colle el marit de la qual és de viatge. Colle 
acull les joves a la casa seva dividint així la comunitat entre dos poderosos valors tradicionals. D'una 
banda, els defensors de l'ablació entestats a celebrar el ritual de totes totes i, d'una altra, el respecte a la 
sagrada protecció que no s'aixecarà mentre Colle no pronuncïi les paraules rituals. Amsatou (Salimata 
Traore), la filla de Colle, ja és en edat de casar-se i la pretén el fill del cap del poble, un home de negocis 
d'idees liberals que divideix el seu temps entre París i el petit poblat. És a punt d'arribar i haurà de decidir 
si s'uneix als seguidors de la protecció, algunes mares i uns pocs homes més oberts que la resta, o si 
recolza son pare i els altres ancians. Fins aleshores, cap home no s'ha atrevit a casar-se amb una dona no 
purificada.

Blade Trinity
(Blade Trinity) 

Gènere: Acció, fantàstica 
Director: David S. Goyer
Protagonistes: Wesley Snipes (Blade), Kris Kristofferson (Abraham Whistler), Jessica 
Biel (Abigail Whistler), Ryan Reynolds (Hannibal King), Parker Posey (Danica Talos), Cascy 
Beddow (Flick), Dominic Purcell (Drake), Paul Michael Levesque (Jarko Grimwood), 
Natasha Lyonne (Sommerfield), John Michael Higgins (Dr. Edgar Vance).

 
Sinopsi: Al cor del desert iraquià els líders dels vampirs estan ressuscitant Dràcula, la terrible criatura que 
va ser l'origen de la seva raça. Actualment conegut com Drake (Dominic Purcell), aquest esborronador 
vampir posseeix poders únics que li permeten suportar la llum. Una complicació afegida per a Blade 
(Wesley Snipes) és la decisió dels líders vampirs de llençar una campanya difamatòria contra ell qualificant-
lo de monstre assassí i instigant l'FBI a anar a la seva recerca. Quan Blade i Whistler (Kris Kristofferson) 
tenen un enfrontament explosiu amb l'Agent Cumberland (James Remar) de l'FBI queda clar que el 
caçador de vampirs necessita ajut. A desgrat forma equip amb els Nightstalkers, un grup de caçadors de 
vampirs humans encapçat per la filla il·legítima de Whistler, Abigail (Jessica Biel) i el sardònic Hannibal 
King (Ryan Reynolds). Mentre la seva científica cega Sommerfield (Natasha Lyonne) treballa per tal de 
solucionar definitivament el problema dels vampirs, els Nightstalkers inicien una sèrie de batalles ferotges 
contra la poderosa vampiressa Danica Talos (Parker Posey), els seus acòlits Asher (Keith Rennie) i 
Grimwood (Triple H), i els seus exèrcits de la foscor. Finalment Blade s'enfrontarà al major vampir de la 
història i qui estarà en joc serà el seu propi destí i el de tota la humanitat.

Alfie
(Alfie) 

Gènere: Comèdia
Director: Charles Shyer
Protagonistes: Jude Law (Alfie), Susan Sarandon (Liz), Jane Krakowski (Dorie), Marisa 
Tomei (Julie), Omar Epps (Marlon), Sienna Miller (Nikki), Nia Long (Lonette), Kevin Rahm 
(Terry), Renée Taylor (Lu Schnitman).
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Sinopsi: Aquesta és la història d'Alfie, un prolífer home anglès que viu a la ciutat de Nova York, orgullós 
de la seva habilitat de conquesta i poder passar les nits amb diferents dones. Encara que la vida feliç 
d'aquest playboy perilla amb acabar quan una de les seves últimes núvies queda embarassada.

American splendor
(American splendor)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Shari Springer Berman, Robert Pulcini
Protagonistes: Paul Giamatti (Harvey Pekar), Chris Ambrose (Superman), Joey Krajcar 
(Batman), Josh Hutcherson (Robin), Cameron Carter (Llanterna Verd), Daniel Tay (Harvey 
de jove), Mary Faktor (Mestressa de casa), Harvey Pekar (Ell mateix).

 
Sinopsi: Harvey (Paul Giamatti) és un empleat d'un hospital local de Cleveland. La seva única escapatòria 
de la monotonia diària són les discussions amb els seus companys de treball que engloben temes tan 
diferents com la música, el declivi de la cultura americana, els nous gustos de caramels o la vida en si 
mateixa. Casualment coneix Robert Crumb (James Urbaniak), un dissenyador de postals amant de la 
música. Quan alguns anys després, Crumb es fa famós gràcies als seus còmics underground, la idea que el 
còmic pot ser també una expressió artística per a adults porta Harvey a escriure la seva pròpia tira còmica. 
Així sorgeix "American Splendor", un retrat irònic de l'estil de vida de la classe obrera americana amb totes 
les seves imperfeccions. Publicat per primer cop el 1976, el còmic d'American Splendor va convertir Harvey 
en un autor de culte durant els anys 80. Abans que existíssin les webcams i els reality xous, aquí hi havia 
Harvey Pekar (Paul Giamatti) i les seves sèries de "American Splendor". Aquesta és la història d'un anònim 
de classe treballadora que cerca la seva pròpia forma d'expressió sense censures... i troba una audiència 
agraïda, admiració crítica i -molt més important en els finals feliços- una família molt unida. Harvey Pekar 
es va convertir en el cronista de la seva innòcua vida en un mitjà de comunicació reservat per als res 
innocu: el còmic.

George and the Dragon
(George and the Dragon) 

Gènere: Aventura
Director: Tom Reeve
Protagonistes: James Purefoy (George), Piper Perabo (Princesa Lunna), Patrick Swayze 
(Garth), Michael Clarke Duncan (Tarik / El Cabillo), Jean-pierre Castaldi (Pare Bernard), 
Bill Treacher (Elmendorf), Rollo Weeks (Wryn), Paul Freeman (Sir Robert), Stefan Jürgens 
(Bulchar), Carl Chase (Arrd), Simon Callow (Rey Edgaar).

 
Sinopsi: A l'Anglaterra del Segle XII, l'agraciat cavaller errant George (James Purefoy) acaba de tornar de 
les Croades per aconseguir per fi el seu somni d'una vida en pau, ocupant-se de les seves terres. No 
obstant això, per poder prendre possessió definitiva de les terres de la mà del Rei Edgar (Simon Callow), 
haurà d'ajudar a trobar la filla del Rei, la Princesa Lunna (Piper Perabo), desapareguda misteriosament. Per 
a això s'uneix a Garth de Guerney (Patrick Swayze), el promès de Lunna, en una partida de recerca, que 
immediatament es veurà embolicada en un xoc. Lunna és trobada, no segrestada, sinó guardant l'ou d'un 
drac, i això desferma una batalla de voluntats entre Lunna i George a propòsit del destí de l'ou. George vol 
destruir-lo; Lunna, al contrari, vol salvar-lo. Mentrestant, un grup de mercenaris s'uneix després de la 
pista del feliç ou. Garth està empipat per la falta d'entusiasme de Lunna per contraure matrimoni amb ell, 
per la qual cosa acaba raptant-la com a part d'un pla per fer-se amb el tron de la nació. George, Garth i 
els mercenaris es veuran finalment alliberant una batalla final, a la qual s'uneixen els vilatans lleials al Rei. 
La batalla és interrompuda per l'arribada de la mare del petit drac, que arriba tirant a terra les parets del 
castell. De les ruïnes emergirà George brandant una llança ensanguinada, naixent la llegenda de "Jordi, el 
matador de dracs".

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/marc.html (10 de 13)14/06/2005 16:18:51

http://www.alfiemovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/paramount/alfie/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.americansplendormovie.com/trailer_lg.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.americansplendormovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.americansplendormovie.com/trailer_lg.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.georgeandthedragonmovie.com/themovie/trailer.html?trailer=trailer/trailer01.mov&record=162','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.georgeandthedragonmovie.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.georgeandthedragonmovie.com/themovie/trailer.html?trailer=trailer/trailer01.mov&record=162','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Hermanos
(Brødre)

Gènere: Drama
Director: Susanne Bier
Protagonistes: Connie Nielsen (Sarah), Ulrich Thomsen (Michael), Nikolaj Lie kaas 
(Jannik), Bent Mejding (Henning), Solbjørg Højfeldt (Else), Sarah Juel Werner (Natalia), 
Rebecca Løgstrup (Camilla).

 
Sinopsi: Michael (Ulrich Thomsen) ho té tot sota control: una reeixida carrera militar, una dona bonica 
(Connie Nielsen), i dues filles. El seu germà petit Jannik (Nikolaj Lie Kaas) va fent tombs per la vida, 
sempre a la vora de la llei. Quan Michael és enviat a Afganistan en una missió de les Nacions Unides, la 
relació entre tots dos germans canvia radicalment. Michael desapareix en acció, és donat per mort, i Sarah 
és consolada per Jannik, que contra tota previsió demostra ser capaç d'assumir responsabilitats tant en la 
seva pròpia vida com en la de la família. Aviat es fa evident que els sentiments de tots dos han transcendit 
la mera simpatia mútua. Quan Michael torna a casa, traumatitzat per la seva experiència com a presoner a 
les muntanyes d'Afganistan, ja res no és el mateix.

Sospechoso Cero
(Suspect Zero)

Gènere: Thriller
Director: E. Elias Merhige
Protagonistes: Aaron Eckhart (Thomas Mackelway), Carrie-Anne Moss (Fran Kulok), Ben 
Kingsley (Benjamin O'Ryan), William Mapother (Bill Grieves), Harry J. Lennix (Rich 
Charleton).

 
Sinopsi: Una cadena d'assassinats sense relació aparent recorre el país. Harold Speck (Kevin 
Chamberlin ), venedor de mitjana edat de Nou Mèxic, va ser trobat mort al seient davanter del seu cotxe, 
apunyalat diverses vegades. Barney Fulcher, professor de sisè grau de 50 anys a Colorado, trobat en un 
cotxe abandonat. L'atractiu i despietat Raymond Starkey (Keith Campbell) és executat després d'haver 
atacat una jove. Quin secret comparteixen aquests homes?. Quin dels seus assassins colpejarà 
novament? . L'agent de l'FBI Thomas Mackelway (Aaron Eckhart) és encarregat de resoldre aquest puzle 
letal. El cas es fa cada cop més personal a mesura que la determinació de Mackelway es converteix en 
obsessió. L'assassí sembla estar burlant-se d'ell, deixant-lo centenars de pistes esgarrifoses i embogidores, 
que apunten cap a un intel·ligent renegat anomenat Benjamin O'Ryan (Ben Kingsley). Quan Mackelway i el 
seu company Fran Kulock (Carrie-Anne Moss) comencen a acostar-se al sospitós, comença a ser cada cop 
menys evident qui és el perseguit i qui el perseguidor. Vident remot, capaç d'introduir-se a la ment del seu 
objectiu per rastrejar-la, Ryan sempre sembla estar un pas per davant en aquest complicat cas; sembla 
tenir una misteriosa capacitat per predir cada moviment i cada pensament de Mackelway. Obligat a 
confrontar la mateixa natura del maligne mentre dóna caça a l'ànima maligna responsable d'aquestes 
morts, Mackelway es troba sobre un rastre traïdorenc que el condueix directament cap a la ment d'un 
assassí.

El penalti más largo del mundo

Gènere: Comèdia
Director: Roberto Santiago
Protagonistes: Fernando Tejero (Fernando), Marta Larralde (Cecilia), María Botto (Ana), 
Carlos Kaniowsky (Santos), Benito Sagredo (Román), Fernando Cayo (Bilbao), Javier 
Gutiérrez (Rafa), Cristina Alcázar (Julia), Luis Callejo (Khaled), Enrique Villén (Adrián).

Sinopsi: Fernando és un perdedor (Fernando Tejero). Un tipus gris, sense ambició, que treballa com a 
empleat en un supermercat del barri. En les seves estones lliures, és porter suplent d'un equip de futbol de 
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tercera regional. En tota la temporada no ha jugat ni un sol minut. Però l'últim diumenge de la lliga 
l'àrbitre assenyala penal i el porter titular es lesiona. Fernando ha d'ocupar la porteria per primer cop. Si 
per al penal, l'equip del barri es proclamarà campió i pujarà de categoria. Si no, tot l'esforç d'un any no hi 
haurà valgut per a res. Quan el penal està a punt de llançar-se, un grup de fanàtics indignats amb l'àrbitre 
envaeixen el camp i impedeixen que el partit acabi. El comitè de competició decideix que el penal ha de 
llançar-se el següent diumenge, a la mateixa porteria, amb els mateixos jugadors i amb el camp tancat al 
públic. El penal més llarg del món és justament la història d'aquesta setmana d'espera. Set dies en què 
Fernando es converteix de la nit al dia en un heroi al barri. I aconsegueix molt més del que mai no havia 
somiat: ser el centre de totes les mirades, que l'invitin a menjar, a beure... només ha d'obrir la boca i els 
seus desitjos es fan realitat. Però sobretot aconsegueix el que més estima: que Cecilia (Marta Larralde), la 
filla de l'entrenador, li doni una oportunitat per sortir amb ella.

Hitch: Especialista en ligues
(Hitch)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Andy Tennant
Protagonistes: Will Smith (Alex "Hitch" Hitchens), Eva Mendes (Sara), Amber Valletta 
(Allegra Cole), Kevin James (Albert), Michael Rapaport (Ben), Adam Arkin (Max), Julie 
Ann Emery (Casey), Kevin Sussman (Neil).

 
Sinopsi: Alex "Hitch" Hitchens (Will Smith) és un llegendari -i deliberadament anònim- "Doctor amor" de 
Nova York, que, per una tarifa, ha ajudat nombrosos homes a impressionar la dona dels seus somnis. 
Mentre assessora Albert (Kevin James), un tímid comptable impactat per una glamurosa celebritat, Allegra 
Cole (Amber Valletta), Hitch finalment troba la seva ànima bessora en la simpàtica i intel·ligent Sara Melas 
(Eva Mendes), una columnista de xafareig que segueix cada moviment d'Allegra. Hitch, el professional de 
la seducció definitiu, es veu de sobte completament enamorat de Sara, una reportera la màxima aspiració 
de la qual podria ser desemmascarar el més famós "Doctor amor" de Manhattan.

El escondite
(Hide and Seek)

Gènere: Drama, thriller 
Director: John Polson
Protagonistes: David Callaway (Robert De Niro), Emily Callaway (Dakota Fanning), 
Katherine (Famke Janssen), Elizabeth (Elisabeth Shue), Alison Callaway (Amy Irving), 
Sheriff Hafferty (Dylan Baker).

 
Sinopsi: Alison Callaway (Amy Irving) mor sobtadament, amb el consegüent trauma per a Emily (Dakota 
Fanning), la seva filla. El Pare, David (Robert De Niro) i la filla es traslladen a la part nord de l'estat de 
Nova York per allunyar Emily dels records de la seva vida a Manhattan al costat de la mare. Molt poc 
després, inicia una amistat amb Charlie. Al començament, David veu Charlie d'una manera positiva, 
perquè ajuda Emily a expressar-se, però una sèrie de terribles successos el porten a imaginar l'imaginable. 
Per a la jove Emily Callaway, els seus jocs de fet i amagat amb un amic imaginari s'han convertit en 
qualsevol cosa menys en quelcom innocent. Al seu lloc, es troba enmig d'una sèrie de fets cada cop més 
esglaiadors als quals ni tan sols el seu pare David és capaç de posar-hi fi. Qui o què és Charlie?, es 
pregunta David. Com és que un ésser imaginari té aquest tipus de poder sobre ella?. Potser és que Charlie 
no és tan imaginari després de tot, sinó una malèvola figura de carn i os?.

Demonlover
(Demonlover)

Gènere: Thriller
Director: Olivier Assayas
Protagonistes: Connie Nielsen (Diane de Monx), Charles Berling (Hervé Le Millinec), 
Chloë Sevigny (Elise Lipsky), Gina Gershon (Elaine Si Gibril), Dominique Reymond (Karen).
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Sinopsi: Diane (Connie Nielsen) té quasi trenta anys. Treballa en una multinacional dirigida per Henri-
Pierre Volf. L'empresa està diversificant les seves activitats – ja comprèn des del negoci immobiliari fins al 
disseny de roba – i actualment negocia l'adquisició de TokyoAnime, una empresa japonesa que produeix 
un nou tipus de manga amb una versió pornogràfica en 3D que destrossarà la competència en un mercat 
extraordinàriament lucratiu. Dues companyies lluiten per obtenir els drets exclusius de distribuir a la xarxa 
les noves imatges de Volf: Mangatronics i Demonlover. Mangatronics ha contractat Diane perquè treballi 
com a espia industrial i faci tot el que es pugui des de dins per torpedinar les opcions de Demonlover. La 
connexió de Demonlover amb diverses webs violentes i pornogràfiques són un punt feble en la seva relació 
amb el Grup Volf, que no sap res de la seva existència. Però Diane descobreix que Demonlover també té la 
seva pròpia estratègia i espies en col·legues seus, aparentment innocents. Al final acabarà sabent massa i 
es convertirà en un perill per a Demonlover. No hi ha sortida. L'única solució és cedir a la ciber realitat de 
la qual en forma part, potser des del començament.

Kinsey
(Kinsey) 

Gènere: Drama
Director: Bill Condon
Protagonistes: Liam Neeson (Alfred Kinsey), Laura Linney (Clara Kinsey), Chris 
O'Donnell (Wardell Pomeroy), Tim Curry (Dr. Thurman Rice), Peter Sarsgaard (Clyde 
Martin), Timothy Hutton (Paul Gebhard), John Lithgow (Alfred Seguine Kinsey), Oliver 
Platt (Herman Wells), Dylan Baker (Alan Gregg), Julianne Nicholson (Alice Martin), William 
Sadler (Kenneth Braun), Lynn Redgrave (Entrevistadora).

 
Sinopsi: El 1948, Alfred Kinsey (Liam Neeson) va canviar irrevocablement la cultura americana amb el seu 
llibre "La conducta sexual de l'home". Kinsey va entrevistar milers de persones sobre els aspectes més 
íntims de les seves vides, alliberant-los d'una càrrega de confidencialitat i vergonya en una societat en què 
les pràctiques sexuals estaven majoritàriament amagades. El seu treball va provocar un dels debats 
culturals més intensos del segle passat, en el que les flames encara perduren avui. Utilitzant la tècnica de 
les seves pròpies entrevistes de sexe, Kinsey relata l'extraordinari trajecte des de la foscor a la fama 
mundial. Fill d'un professor d'enginyeria i a vegades predicador escolar els diumenges, Kinsey es rebel·la 
contra la rígida devoció de la seva llar, i atret pel món dels sentits, es converteix en un zoòleg de Harvard 
especialitzat en l'estudi d'una espècie de vespes. Després d'haver estat contractat per ensenyar biologia a 
la Universitat d'Indiana, Kinsey coneix i es casa amb Clara McMillen (Laura Linney), una brillant estudiant 
liberal. Durant el curs, descobreix una falta sorprenent de dades científiques en la conducta sexual. Quan 
algun alumne el cerca per demanar-li consell sobre alguna inquietud o problema sexual, se n'adona que 
ningú no ha realitzat l'estudi clínic que produiria respostes fiables a les seves preguntes.

Buena vida / Delivery

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Leonardo Di Cesare
Protagonistes: Nacho Toselli (Hernán), Moro Anghileri (Pato), Oscar Núñez (Venancio), 
Alicia Palmes (Elvira), Sofía Da Silva (Luli).

 
Sinopsi: Hernán (Nacho Toselli) té 24 anys i un precari treball de missatger. Des que la seva família va 
emigrar a Espanya fugint de la crisi per la qual pateix Argentina, viu sol a la seva casa familiar, ara buida i 
plena de records. Està enamorat de Patricia, anomenada també Pato (Moro Anghileri), una treballadora 
d'una estació de servei que està cercant pis. Hernán s'ofereix a llogar-li una habitació de la seva pròpia 
casa. Al poc de temps de convivència comença una relació amorosa aparentment idíl·lica. Però, 
sorprenentment, la família de Pato arriba des d'una ciutat de l'interior i s'allotgen per una nit. 
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