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Cartellera de novembre de 2004

Los increibles
(The incredibles)

Gènere: Animació, aventures 
Director: Brad Bird
Protagonistes: Craig T. Nelson (Bob Parr / Mr. Increíble), Holly Hunter (Helen Parr / 
Elastigirl), Brad Bird (Edna Moda), Samuel L. Jackson (Lucio Best / Frozono), Elizabeth 
Peña (Mirage), José Antonio Ceinos (Bob Parr / Mr. Increíble), Beatriz Berciano (Helen 
Parr / Elastigirl), Antonio Molero (Lucio Best / Frozono), Emma Penella (Edna Moda), 
Esther Arroyo (Mirage).

 
Sinopsi: Bob Parr va ser un dels millors superherois emmascarats del món. Era conegut com Mr. Increïble, 
i per a ell, lluitar contra el mal i salvar el món s'havia convertit en la seva forma de vida. Però han passat 
quinze anys, i a causa de diversos problemes amb la justícia, tots els superherois han hagut d'adoptar 
identitats civils, i duen una vida retirada i plàcida com la resta de la gent. Bob es va casar amb Elastigirl, 
una antiga i famosa superheroïna amb la qual ha tingut tres fills, i tots junts viuen en una casa dels afores. 
Ara Bob treballa per a una companyia d'assegurances, dedicant-se a comprovar els terminis de les 
reclamacions d'assegurances, un treball totalment avorrit. I és que troba a faltar els vells temps, quan es 
dedicava a lluitar contra el mal. Intenta mantenir-se en forma, però ha de lluitar contra aquests sacsons 
que es van acumulant al voltant de la cintura. Desitja tornar a l'acció, i per fi se li presenta l'oportunitat 
quan rep un misteriós missatge li ordena dirigir-se a una illa perduda per complir amb una missió d'alt 
secret. Així que no s'ho pensa dues vegades, i viatja cap allà. Ara ha recuperat la felicitat, però un dia 
descobreix qui hi ha darrera de tot. Així que, ara que el futur de la humanitat penja d'un fil, la família ha 
d'unir-se novament i tornar a descobrir l'encant de la vida familiar. I és que els fills han heretat els poders 
dels seus pares.

Anacondas: La cacería por la orquídea sangrienta
(Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid)

Gènere: Terror, thriller, aventures
Director: Dwight H. Little
Protagonistes: Johnny Messner (Bill Johnson), Kadee Strickland (Sam Rogers), Matthew 
Marsden (Dr. Jack Byron), Nicholas Gonzalez (Dr. Ben Douglas), Eugene Byrd (Cole 
Burris), Karl Yune (Tran), Salli Richardson (Gail Stern), Morris Chestnut (Gordon Mitchell).

 
Sinopsi: En el fons de la primitiva selva de Bormeo hi ha una flor d'un increïble valor. Es tracta d'una 
orquídia vermella molt rara que rep el nom de la "orquídia de sang". D'ella es comenta que pot tenir la 
clau per produir un sèrum que donaria forma a un dels grans secrets que ni tan sols en el temps dels 
alquimistes va poder trobar: l'eterna joventut. Per això, quan un grup d'exaltats científics s'assabenta de la 
seva existència, decideix emprendre un traïdorenc viatge cap al fons de la selva per trobar l'orquídia. I és 
que el premi per trobar-la és massa important com per no anar a cercar-la: el descobriment de la font de 
la joventut aconseguiria per a les seves carreres i per als seus caps corporatius una pila de diners. Però 
ràpidament se n'adonen que a la selva hi ha alguna cosa més que els separa del seu tresor, a més del mal 
temps i d'un terreny dur. I és que entre els misteris de la selva hi ha un depredador mortal que guarda el 
secret de les orquídies i atura qualsevol que s'atreveixi a penetrar al seu territori.

2046
(2046)

Gènere: Drama, romàntica, ciència-ficció
Director: Kar Wai Wong
Protagonistes: Tony Leung (Chow Mo Wan), Gong Li (Su Li Zhen), Takuya Kimura (Tak 
Kimura), Faye Wong (Wang Jing Wen), Zhang Ziyi (Bai Ling).
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Sinopsi: Chow Mo Wan (Tony Leung) és un escriptor que està capficat en la redacció de la seva última 
novel·la. Ell pensa que es tracta d'un relat que parla sobre el futur però, en realitat, es tracta d'una 
novel·la sobre el passat. Sobre el seu passat. En aquest relat, apareix un misteriós tren que va ple de 
passatgers que volen recuperar els seus records. Tots viatgen cap a l'any 2046, i tots afirmen que en 
aquest futur les coses no canvien, i tenen el seu mirall en històries d'amor del passat que l'escriptor ha 
viscut amb diverses dones. La veritat és que ningú no sap si al 2046 res no canviarà, ja que cap de les 
persones que ha viatjat en aquest tren no ha tornat. però n'hi ha un que sí. El misteriós escriptor que vol 
canviar el seu destí: hi va estar, i va triar anar-se'n perquè volia canviar.

Contra la pared
(Gegend die Wand)

Gènere: Drama
Director: Fatih Akin
Protagonistes: Birol Ünel (Cahit), Sibel Kekilli (Sibel), Catrin Striebeck (Maren), Meltem 
Cumbul (Selma), Cem Akin (Yilmaz Güner), Aysel Iscan (Birsen Güner), Demir Gökgöl 
(Yunus Güner), Stefan Gebelhoff (Nico), Hermann Lause (Dr. Schiller), Adam Bousdoukos 
(Lukas), Ralph Misske (Ammer), Güven Kirac (Seref).

 
Sinopsi: Pot posar fi a la seva vida sense suïcidar-se, murmura el metge. Cahit (Birol Ünel) té 40 anys. 
Està reclòs a la planta psiquiàtrica d'un hospital per haver intentat suïcidar-se. Entén tot allò que el metge 
intenta dir-li. Ha de començar des de zero, encara que la ràbia ancorada al fons del seu ésser li fa udolar 
en no tenir alcohol ni drogues per dormir. Sibel (Sibel Kekilli) té 20 anys. Igual que Cahit, és d'origen turc 
encara que hagi crescut a Hamburg. És atractiva i li agrada massa viure per ser una bona musulmana. En 
un intent de fugir de la presó que ha aixecat al seu voltant una família molt creient i respectuosa amb les 
tradicions, intenta suïcidar-se. Sobreviu sense trobar la llibertat que anhelava. Sibel només veu una 
possibilitat per fugir a la seva família, i és que Cahit es quasi amb ella. Al principi, Cahit dubta, però acaba 
per acceptar potser perquè se n'adoni que així també podrà salvar-se. O potser per fer quelcom sensat per 
una vegada a la vida. La parella comparteix la mateixa casa, però no el llit. Sibel gaudeix de la seva 
llibertat acabada d'estrenar. Cahit segueix dormint amb Maren (Catrin Striebec), amb qui té una relació 
passatgera, fins que l'amor comença a infiltrar-se a la seva vida i s'enamora de Sibel. Torna a gaudir de la 
vida, recupera les forces per seguir endavant. Sibel surt amb altres homes, però no tarda a adonar-se que 
també està enamorada de Cahit. Però ja és massa tard: la gelosia de l'home li impulsa a matar un dels 
amants de la seva dona. Detenen Cahit, i la família de Sibel renega d'ella. Només li queda refugiar-se a 
Istanbul. En sortir de la presó, Cahit es reuneix amb ella amb l'esperança de poder compartir la seva vida.

La sentencia
(The statement)

Gènere: thriller
Director: Norman Jewison
Protagonistes: Michael Caine (Pierre Brossard), Tilda Swinton (Annemarie Livi), Jeremy 
Northam (Coronel Roux), Alan Bates (Armand Bertier), Charlotte Rampling (Nicole), John 
Neville (Vell), Ciarán Hinds (Pochon), Frank Finlay (Comisari Vionnet), Noam Jenkins 
(Michael Levy), Matt Craven (David Manenbaum), David de Keyser (Dom André), Colin 
Salmon (Pare Patrice), John Boswall (Pare Leo).

 
Sinopsi: Abril de 1992. Pierre Brossard (Michael Caine) és un avi que porta més de cinquanta anys essent 
un pròfug de la justícia. I és que essent jove, va cometre crims de guerra i contra la Humanitat, 
col·laborant amb els nazis essent un jove oficial de la Milícia de Vichy. Des de llavors, Brossard, que mai no 
va ser dut davant un tribunal per pagar pels seus delictes, ha viscut en pau i en l'anonimat, emparat per 
elements de l'extrema dreta dins de l'Església Catòlica. Però tot ha començat a canviar. Un bon dia un 
home intenta matar-lo, però ell el mata abans. Brossard descobreix que l'home duu un document que 
porta implícita una sentència. Però això no és l'única cosa que ha de preocupar-li, ja que l'ambiciosa jutge 
Annemari Livi (Tilda Swinton) torna a obrir la investigació sobre Brossard i els crims que va cometre 
durant la Segona Guerra Mundial. A ella s'uneix el Coronel Roux (Jeremy Northam), un alt comandament 
de la Gendarmeria que li donarà un cop de mà en l'investigació. Però els misteriosos assassins segueixen 
també la pista de Pierre Brossard, determinats a matar-lo abans que la jutge i el Coronel puguin dur-lo a 
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judici. Amb els seus perseguidors darrera seu, aquest intel·ligent i astut fugitiu haurà ara de fer tot el que 
es pugui per despistar-los.

Cosas que hacen que la vida valga la pena

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Manuel Gómez Pereira
Protagonistes: Ana Belén (Hortensia), Eduard Fernández (Jorge), José Sacristán (Juan, 
pare de Jorge), María Pujalte (Ángeles, ex de Jorge), Rosario Pardo (América, companya 
de Hortensia), Fernando Colomo (Encarregat Chiquijuegos).

Sinopsi: Hortensia (Ana Belén) és una oficinista de l'Inem divorciada i avorrida que no ha tornat a tenir 
cap relació des que el seu marit la va abandonar per una dona més jove que ella. Centrada en l'atenció del 
seu fill i en el seu treball, no fa cas els consells d'América (Rosario Pardo), la seva millor amiga, que 
l'anima a viure el present. Jorge (Eduard Fernández), un tipus corrent, separat i optimista serà l'encarregat 
de canviar-li la seva vida. Convençut que el destí ha decidit donar-li una segona oportunitat, veu en 
Hortensia la clau per trobar la felicitat. Les relacions i embolics entre Jorge, Hortensia, la seva millor 
amiga, l'ex d'Hortensia, el nou nuvi xinès de l'ex de Jorge, el pare de Jorge i el fill d'Hortensia aporten el 
punt àcid i d'humor en tota aquesta història.

Jóvenes

Gènere: Drama
Director: Ramón Termens, Carles Torras
Protagonistes: Roger Coma (Jordi Vilanova), Aina Clotet (Cristina Puigmartí), Pau Roca 
(Pau Vilanova), Natasha Yarovenko (Marta), Judit Uriach (Silvia), Carmela Poch (Ana), 
Aleix Reinge (David), Lluis Perez (Roger), Gorka Lasaosa (Martell), Cesar Rojas (Víbora), 
Ariadna Cabrol (Roser), Mohamed Bouachmir (Mohamed), Jordi Dauder (Sr. Puigmartí), 
Vicky Peña (Concepció), Pep Molina (Agustí).

 
Sinopsi: Jordi Vilanova (Roger Coma), un jove ambiciós de 25 anys, comença a treballar en una agència 
borsària a Barcelona. Per aconseguir ser broker ha de demostrar el seu domini del mercat en una setmana. 
En un principi, les seves inversions aconsegueixen uns resultats immillorables. No obstant això, tot canvia 
quan s'anuncia la possibilitat que els Estats Units realitzen un nou atac a diversos països del Golf Pèrsic. La 
borsa mundial pateix la seva jornada més negra, Jordi ho perd tot i decideix jugar a una sola carta: 
invertir en empreses d'armament per aconseguir beneficis extraordinaris, tal com va succeir després de 
l'11 de setembre. Per a celebrar el seu aniversari, Cristina Puigmartí (Aina Clotet), filla del cap de l'agència 
borsària, surt amb les seves amigues. Durant la nit realitzen una ronda per distints bars i discoteques. 
L'alcohol i les drogues es barregen amb la provocació i el excitació. Gradualment Cristina va perdent el 
control de si mateixa. Un jove i el seu amic s'adonen de la situació i la inviten al seu cotxe. Cristina es 
deixa portar. Pau Vilanova (Pau Roca), germà petit de Jordi torna al seu poble després d'un dissabte de 
marxa per Barcelona. Al llarg del matí va reunint-se amb el seu grup d'amics, l'única preocupació del qual 
és no avorrir-se i passar el temps fent gamberrades. Passen les hores i mentre espera als seus amics per 
tornar a sortir descobreix que la seva exnúvia està sortint amb un jove marroquí. Com a revenja i 
comptant amb la col·laboració dels seus amics Pau pretén donar-li un escarment al noi.

La niña santa

Gènere: Drama
Director: Lucrecia Martel
Protagonistes: Mercedes Morán (Helena), Carlos Belloso (Dr. Jano), Alejandro 
Urdapilleta (Freddy), María Alché (Amalia), Julieta Zylberberg (Josefina).
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Sinopsi: És hivern a la ciutat del Pantà. Després dels assajos de cor les noies es reuneixen a l'església a 
discutir temes doctrinaris. Per aquests dies les converses giren entorn de la vocació. Què vol Déu de mi?. 
Com distingir entre la temptació del Diable i el dictat de Déu?. Les adolescents Amalia (María Alché) i 
Josefina (Julieta Zylberberg), quan no participen acaloradament de la discussió, parlen en secret dels 
petons de llengua. Josefina ve d'una típica família de classe mitjana de província, Amalia en canvi, viu a 
l'Hotel Termas, que pertany a la seva família i on viu amb sa mare Hel·lena i l'oncle Freddy (Alejandro 
Urdapilleta). Durant aquests dies s'està duent a terme un congrés d'otorinolaringologia. L'hotel està ple de 
metges. Al carrer, la gent s'amuntega per veure un home que executa un instrument estrafolari: un 
thereminvox. Entre la multitud hi ha Amalia. Un home, darrera, es recolza sexualment sobre ella. Més 
tard, a l'hotel, descobreix que aquest home és el Dr. Jano (Carlos Belloso), un dels prestigiosos 
otorinolaringòlegs del congrés. Amalia durant dies espia el metge. Jano mai no se n'adona de la seva 
presència, però sí la de la mare, Hel·lena, a qui en l'adolescència va admirar per ser una gran nedadora, i 
per la qual cosa s'hi ha sentit novament atret. Helena (Mercedes Morán) gaudeix enormement de la cauta 
atenció que li dedica aquest home, sense moltes esperances. Sap que és casat i que té una família. Amalia 
anuncia a la seva amiga Josefina que ja té una missió: salvar un sol home. El món d'aquest respectat 
metge de província, atrapat en una trama de bones intencions, està a punt d'enfonsar-se.

Alien Vs. Predator
(AVP: Alien Vs. Predator)

Gènere: Ciència-ficció, terror
Director: Paul W.S. Anderson
Protagonistes: Sanaa Lathan (Alexa 'Lex' Woods), Raoul Bova (Sebastian Wells), Colin 
Salmon (Max Stafford), Lance Henriksen (Charles Bishop Weyland), Ewen Bremner 
(Graham Miller).

 
Sinopsi: Principis del segle XXI. L'industrial milionari Charles Bishop Weyland (Lance Henriksen), 
propietari de la multinacional Weyland Enterprises, decideix reunir un equip internacional format per 
científics, arqueòlegs i experts en seguretat. El motiu és un dels múltiples satèl·lits que l'empresa té a 
l'espai ha detectat un senyal de calor que emana de les profunditats de l'Antàrtida. El jove equip està 
dirigit per l'especialista al medi ambient Alexa Woods (Sanaa Lathan), i encara que aquesta no ho veu molt 
clar, tots parteixen amb destí a aquella part gelada del planeta. Un cop arriben fan un descobriment que 
els entusiasma: a sis-cents metres sota la superfície del continent gelat, troben una piràmide que és una 
barreja de les cultures asteca, egípcia i cambotjana, quelcom molt estrany en aquesta part del planeta. 
L'equip decideix entrar a la piràmide, i allà, a més de trobar-hi una sèrie de jeroglífics que demostren el 
pas dels extraterrestres pel lloc, troben una sèrie de cambres tan tecnològicament avançades que resulta 
obvi que van exercir la seva influència al lloc. En un moment donat, les parets de la cambra principal es 
reconfiguren, i els membres de l'equip són separats i atrapats en diferents cambres. I el que descobreixen 
és la terrorífica veritat: els Depredadors han mantingut amb vida una Reina Alien que van capturar, i que 
pon ous cada cent anys. D'aquesta manera els joves guerrers Depredadors es volen posar a prova lluitant 
contra els aliens que van creixent per moments. És una guerra entre dues races d'extraterrestres, i aquest 
grup d'humans es troba al mig. I és que guanyi qui guanyi ... nosaltres perdem.

Bridget Jones: Sobreviviré
(Bridget Jones: The edge of reason)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Beban Kidron
Protagonistes: Renee Zellweger (Bridget Jones), Colin Firth (Mark Darcy), Hugh Grant 
(Daniel Cleaver), Jim Broadbent (Colin Jones - Papà), Gemma Jones (Pam Jones - Mamà), 
Jacinda Barrett (Rebecca), Shirley Henderson (Jude), Sally Phillips (Shazza), James Callis 
(Tom), Neil Pearson (Richard Finch), Jessica Stevenson (Robyn), Celia Imrie (Una).

 
Sinopsi: Per fi, Bridget Jones (Renée Zellweger), símbol de la soltera londinenca, trenta i escaig, insegura, 
plena de dubtes, en lluita perpètua contra les calories, dedicada a la seva carrera, ha trobat la felicitat 
amorosa. Des de fa sis glorioses setmanes (71 claus fantàstics) és la núvia de l'exquisit i impecable 
advocat Mark Darcy (Colin Firth). Sembla que res no pot espatllar tanta felicitat, o sí? Malgrat l'afecte que 
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li demostra Mark Darcy, Bridget segueix sense estar segura a la vida, en l'amor i en com ha de guardar la 
roba interior. Per fi ha trobat l'home de la seva vida, però ara ve el més difícil, com fer per no perdre'l. El 
gran dubte s'apodera de la seva ment: Què passa després del "i van viure feliços?". Just quan comença a 
entendre-ho, apareix la competència: la nova companya de treball de Mark Darcy, un bombó de llargues 
cames que mai no s'equivoca. De sobte, la gelosia, la inseguretat i la temptació - aquesta última sota 
l'aspecte de Daniel Cleaver (Hugh Grant), l'atractiu i doner excap de Bridget - amenacen de aixafar el 
somni de Bridget en un entramat còmic de mals consells, estúpids malentesos i veritables desastres que 
només li podien passar a ella. En una història que transcorre a Londres, a Àustria i a les platges de 
Tailàndia, Bridget es llença en paracaigudes (bé, caient), esquia (més o menys) i fins i tot és tancada a la 
presó (per equivocació).

2 Colgaos muy Fumaos
(Harold & Kumar Go to White Castle)

Gènere: Comèdia
Director: Danny Leiner
Protagonistes: John Cho (Harold), Kal Penn (Kumar), Paula Garcés (Maria), Neil Patrick 
Harris (ell), David Krumholtz (Goldstein), Eddie Kaye Thomas (Rosenberg), Christopher 
Meloni (Freakshow), Fred Willard (Dr. Willoughby), Sandy Jobin-Bevans (Officer Palumbo).

 
Sinopsi: Harold Lee (John Cho) es troba atrapat en un treball de baix nivell en el món de les inversions 
bancàries, fent hores extres i clarament menyspreat pels seus companys, els qui no es molesten a amagar 
que li passen el seu propi treball perquè ho acabi al cap de setmana. Per acabar de complicar les coses, no 
s'atreveix a parlar-li a la seva atractiva veïna (Paula Garcés) quan se la troba al portal. Mentre que Harold 
treballa, el seu millor amic, Kumar Patel (Kal Penn) fa tot el que pot per evitar enfrontar-se al món real, 
mantenint la seva forma de vida ociós i despreocupat, mentre simula vagues intents de ser admès a la 
facultat de medicina per seguir la tradició familiar. Cercant un descans de les seves realitats, aquests dos 
afables novells es relaxen davant la televisió per una fumada de divendres nit, que acaba derivant en un 
increïble cas de "cassussa". En veure un anunci d'una hambuergueseria i de les seves hamburgueses que 
fan la boca aigua, Harold i Kumar descobreixen la veritable missió de les seves vides (o almenys, la seva 
missió per aquesta nit de divendres): han d'embarcar-se en una increïble recerca durant tota la nit i a tot 
l'estat natal, Nova Jersey, a la recerca d'una hambuergueseria que satisfaci les seves ànsies. El que 
segueix és un desenfrenat viatge en muntanya russa que porta al duo en un embogit tour per tot Garden 
State - des de les seves millors institucions acadèmiques als més temibles territoris salvatges, des de 
sinistres establiments de menjar ràpid, fins a potser el sant greal de les hamburgueses. Pel camí Harold i 
Kumar es topen amb tot un conjunt d'estrafolaris personatges (per no esmentar un ós rentador rabiós i 
fins i tot un lleopard fugitiu...) i superen alguns obstacles. Però amb cada etapa del viatge, d'alguna 
manera, aconsegueixen mantenir-se centrats en la seva saborosa meta - aprenent més del que podien 
esperar sobre ells mateixos i sobre la seva amistat en el procés.

2 Hermanas
(A tale of two sisters)

Gènere: Terror
Director: Ji-woon Kim
Protagonistes: Yeom Jeong-a Eun-Joo (madrastra), 
Im Soo-jung (Su-Mi), Moon Geun-young (Su-yeon), Kim Kab-su (Mu-Hyun).

 
Sinopsi: Les germanes Su-mi (Im Soo-jung) i Su-yeon (Moon Geun-young) tornen a casa després d'una 
llarga convalescència a l'hospital. Tot ha canviat molt des de la defunció de la mare. A la tornada a casa 
són rebudes per la jove i bella Eun-joo (Yeom Jeong-a), qui es va casar amb son pare. Assetjades 
contínuament per les malèvoles intencions de la seva madrastra, una dona a la frontera del bé i del mal, 
les noies no tenen una altra opció sinó aguantar pel bé del pare. Su-yeon, la petita i més tímida, es mostra 
cautelosa davant la seva madrastra i cerca la protecció de la seva germana gran (especialment des que va 
presenciar el suïcidi de la mare, una situació traumàtica que la va marcar). Su-mi, la més forta de les 
dues, no té por a aïllar-se davant els seus problemes familiars. Li promet a la germana petita que sempre 
la protegirà i que mai no permetrà que Eun-joo les torni a pegar. Coses inexplicables comencen a ocórrer a 
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la casa. Quelcom ha canviat, i ningú no sap què està passant, però les germanes poden sentir-ho. Durant 
la seva primera nit, Su-yeon sent algú pujant l'escala, obrint la seva porta, i apropant-se al seu llit. Quan 
es cobreix el cap amb el llençol, aquesta presència desapareix sobtadament. Podria ser la seva madrastra 
que tracta de turmentar-los?. O podria ser quelcom fins i tot més sinistre, una força sobrenatural que vol 
espantar tothom?. La creixent crueltat de la madrastra sumada a les aparicions fantasmals aniran creant 
una atmosfera de por irrespirable a la casa.

Hasta donde los pies me lleven
(So weit die Füße tragen)

Gènere: Drama bèl·lic
Director: Hardy Martins
Protagonistes: Bernhard Bettermann (Clemens Forell), Michael Mendl (Dr. Stauffer), 
Irina Pantaeva (Irina), Iris Böhm (Kathrin), Anatoli Kotenyov (Kamenev), Anna Hermann 
(Lieschen).

 
Sinopsi: Basada en el best-seller de Josef Martin Bauer, ens arriba aquesta pel·lícula que narra l'increïble 
viatge que el soldat alemany Clemens Forell (Bernhard Bettermann) va emprendre en la seva dramàtica 
fugida d'un camp de concentració de Sibèria després de la II Guerra Mundial. A través del cru hivern 
siberià, i amb l'única obsessió de tornar amb la seva família, Forell ha de recórrer, pas a pas, un difícil 
camí fins a arribar a Pèrsia i així poder salvar la seva vida i aconseguir la llibertat. Després de tres 
esgotadors i interminables anys, el fugitiu estarà a punt d'aconseguir el seu objectiu: "Hasta donde los pies 
me lleven" és un drama commovedor que reflecteix el poder de l'amor i la força de l'esperit humà.

Lost in La Mancha
(Lost in La Mancha)

Gènere: Documental
Director: Keith Fulton, Louis Pepe

 
Sinopsi: Lost In La Mancha potser serà el primer "un-making off". En un gènere que existeix per anunciar 
les pel·lícules abans de la seva estrena, Lost in La Mancha presenta un gir inesperat: és la història d'una 
pel·lícula que no existeix. En comptes de fer una ullada darrera les escenes, Lost in La Mancha ofereix una 
mirada única i profunda a la més dura realitat de fer una pel·lícula. Amb drames que van des dels 
conflictes personals a tempestes èpiques, això és una constatació de la desintegració d'una pel·lícula. Al 
Setembre del 2000, quan les càmeres van començar a rodar l'adaptació de Terry Gilliam del Quixot, la 
producció ja havia tingut un passat amb alts i baixos, incloent deu anys de desenvolupament del projecte, 
una sèrie de productors i dos intents previs de començar la pel·lícula. Gilliam ja havia aconseguit la difícil 
tasca de finançar els 32 milions de dòlars de pressupost a Europa, una proesa que li donaria llibertat 
enfront les restriccions creatives de Hollywood. El dur viatge no va ser, de totes maneres, inconseqüent 
amb la carrera de Gilliam: els seus més de quinze anys d'història batallant amb la maquinària de 
Hollywood el van etiquetar, com a Quixot, com un visionari somiador que s'enfureix contra forces 
gegantines. Unint l'equip de producció, amb seu a Madrid, vuit setmanes abans del rodatge, els directors 
de Lost in La Mancha, Keith Fulton i Louis Pepe van ser testimonis tant dels èxits com dels fracassos. Els 
problemes sorgeixen ràpidament: l'equip multilingüe lluita per comunicar idees detallades -els actors 
continuen absents, ja que estan acabant el seu treball en altres projectes, i tot, des de cavalls sense 
entrenar fins al soroll ambiental, que no estava degudament filtrat- va amenaçar la pel·lícula. Però malgrat 
tot hi ha la palpable excitació que les idees de Gilliam finalment donarien els seus fruits: l'equip va visionar 
les proves de metratge dels gegants rondadors; els "marionetistes" van assajar amb una tropa de titelles a 
grandària natural; Gilliam i Johnny Deep van compartir idees sobre el guió. Al temps Jean Rochefort es 
col·locava la seva armadura de Quixot amb èxit. Encara que de lluny, almenys semblava possible. Al poc 
de temps de començar la producció va arribar el desastre: inundacions que van destruir els decorats i van 
danyar els equips de filmació; l'actor principal va emmalaltir seriosament; i en el sisè dia de producció la 
pel·lícula es va enfonsar. Únicament després que les càmeres van haver aturat de rodar, el documental va 
continuar gravant: l'equip espera, els asseguradors i creditores es barallaven amb les calculadores i 
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interpretacions del concepte "força major", i malgrat tot, Gilliam batallava per mantenir la confiança i 
l'ímpetu en el seu projecte. En la més gran tradició de les filmacions de documentals, Lost in La Mancha 
captura tot el drama d'aquesta història a través de la càmeres a l'espatlla i entrevistes al lloc i moment. Els 
plans de Gilliam per a la pel·lícula no existent van prendre vida en animacions dels seus storyboards, 
narrats pel co-escriptor Tony Grisoni i el mateix Gilliam. I amb les proves de càmera dels actors principals i 
les primeres proves de només sis dies de rodatge, Lost in La Mancha ofereix una visió atractiva de 
l'espectacle cinematogràfic que hagués pogut ser. Lost In La Mancha és menys una part del procés sobre 
els quals realitzen la pel·lícula als seus llocs de treball i més un drama poderós sobre la fragilitat inherent 
del procés creatiu - un compendi de com, fins i tot amb el millor desig i passió, l'esforç artístic pot quedar 
en un somni impossible.

Soul Plane
(Soul Plane)

Gènere: Comèdia
Director: Jessy Terrero
Protagonistes: Tom Arnold (Sr. Hunkee), Kevin Hart (Nashawn), Method Man (Muggsy), 
Snoop Dogg (Capità Mack), Missi Pyle (Barbara), Sofia Vergara (Blanca). 

 
Sinopsi: Nashawn Wade (Kevin Hart) és un ciutadà normal i corrent que la veritat és que no té massa sort 
a la vida. Però tot canvia el dia que viatja en un avió, i té un incident en què mor el seu gos. Per això 
demanda la companyia, i la guanya, i en la qual s'embutxaca uns quants centenars de milions de dòlars. I 
després de pensar junt amb el seu cosí Muggsy (Method Man) què fer amb ells, arriba a la conclusió que la 
millor inversió que pot fer és crear la seva pròpia companyia aèria. Però no es tracta d'una línia 
convencional, res d'això, perquè en la NWA Airlines volen trencar amb tot allò que s'ha establert, així que 
pinten l'avió de color púrpura, i instal·len a l'aparell tot tipus de comoditats mai no vistes: una tripulació 
gens convencional, unes hostesses d'infart, música funky i hip hop com a fons sonor, un casino i millor 
encara, una pista de ball per moure l'esquelet. Per descomptat la cosa s'extralimita des d'un bon principi, 
començant amb un pilot molt especial (Snoop Dogg) i una família blanca que entra a formar part del 
passatge per error per una desviació d'una altra aerolínia.

Un toque de canela
(Politiki kouzina)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Tassos Boulmetis
Protagonistes: Georges Corraface (Fanis Iakovides), Ieroklis Michaelidis (Savas 
Iakovides), Renia Louizidou (Soultana Iakovidou), Stelios Mainas (Oncle Aimilios), Tamer 
Karadagli (Mustafa), Basak Köklükaya (Saime), Tassos Bandis (Grandpa Vassilis), Markos 
Osse (Petit Fanis).

 
Sinopsi: La preparació: Fanis Iakovidis és un famós professor d'astrofísica. Té 40 anys i ha aconseguit un 
moment crucial en la seva vida, un encreuament existencial que la seva ciència no podrà ajudar-lo a 
resoldre. El seu avi i mentor, "l'avi Vassilis" viu a Istanbul i ha desenvolupat la seva pròpia filosofia 
culinària pràctica, venerada i aplicada pels turcs de forma semblant. Fanis no ha vist el seu avi des que 
tenia 7 anys. Per això, quan l'avi decideix sobtadament viatjar a Grècia després de tants anys, la seva 
imminent visita es presenta com una esdeveniment clau a la vida de Fanis. Quan els vells amics del seu 
avi arriben a casa de Fanis i estan a punt de brindar a la seva salut, una trucada li informa que l'avi 
Vassilis ha emmalaltit de sobte. Fani es veu catapultat de forma inevitable a un inesperat viatge cap a 
Istanbul, un viatge de retorn en el temps i a l'espai. 

Els entrants:Ja als anys 50, Fanis rep les seves primeres lliçons sobre la vida a la petita botiga del seu avi 
situat al mercat d'Istanbul. L'habilitat culinària de l'avi Vassilis va més enllà de l'ús de les espècies per fer 
simplement que un plat sigui més saborós - el seu vast coneixement d'herbes i espècies aplica l'ús 
diplomàtic de les herbes a la vida diària i política. Són bons temps per al petit Fanis, i una de les coses que 
els fa encara millors és Saime, el seu primer amor. Ell i Saime passen el temps junt amb l'avi Vassilis i així 
descobreixen els dolços misteris de la vida a les golfes de la seva botiga. El petit Fanis ensenya Saime a 
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cuinar- i ella balla per a ell. Conforme passa el temps sorgeix un conflicte entre Grècia i Turquia. Les 
autoritats turques informen la família de Fanis que seran deportats a Grècia, ja que són ciutadans grecs. 
Tenen una setmana per fer les maletes i partir cap a Grècia voluntàriament. L'avi Vassilis no és ciutadà 
grec; va nàixer i es va criar a les terres turques d'Aegean. El petit Fanis té el cor destrossat en veure's 
obligat a acomiadar el seu estimat mentor. L'avi Vassilis promet que molt aviat es reunirà amb ells i també 
portarà Saime. Els turcs deporten Fanis i la seva família com a "grecs" perquè els mateixos grecs els reben 
com "turcs".

El plat principal:Quan el petit Fanis arriba per primera vegada a Grècia li resulta impossible d'entendre com 
pot haver-hi tanta enemistat entre dues cultures que tenen coses tan bàsiques en comú com els seus 
juraments i la seva cuina. El temps passa i l'avi encara ha de reunir-se amb ells com havia promès. El petit 
Fanis sent nostàlgia per les seves dues grans passions: les històries del seu avi i els balls de Saime. Així, 
desenvolupa un talent excepcional per a la cuina. Els seus pares junt amb la societat dels 
"Constantinopolites" (ciutadans de Constantinoble, o dit d'una altra manera, d'Istanbul) a Grècia estan 
agitats amb les notícies de l'acabat de descobrir talent del petit Fanis. Les sospites i els rumors volen: 
qualsevol nen que pot cuinar així de bé a una edat tan primerenca no és normal i ha de tenir sens dubte 
greu problemes psicològics. Els anys passen i amb només 17 anys Fanis ja és un xef principiant en un dels 
hotels més importants d'Atenes.

Les postres:Tornem al present per presenciar com Fanis (que ja ha arribat als 40) contempla amb una 
mirada malenconiosa per la finestra de l'avió la ciutat d'Istanbul embolicada en la boira. Es dirigeix cap a 
l'hospital i una vegada allà descobreix que el seu avi ha entrat en coma. L'avi Vassilis mor i al seu funeral 
Fanis coincideix amb Saime. S'ha convertit en una bella dona però la seva expressió ens revela que ella 
també s'ha endut la seva part de decepcions a la vida.

La presentació: Fanis s'enfronta a totes aquestes emocions que havia esperat sentir des de fa tant de 
temps. Saime té una filla, Aise, que s'assembla a ella quan era petita. Ambdós tenen molt que compartir, 
però la vida té els seus propis designis.

En el mundo a cada rato

Gènere: Drama 
Director: Patricia Ferreira, Pere Joan Ventura

Sinopsi: Cinc històries que han nascut com a contribució del cinema a la protecció dels drets de la 
infantesa al món. Cada una d'elles aborden les cinc prioritats d'UNICEF: l'educació de les nenes, el 
desenvolupament integrat a la primera infantesa, la immunització, la lluita contra el VIH i la protecció 
contra la violència, l'explotació, i la discriminació. "El secreto mejor guardado", "La vida efímera", "Las 
siete alcantarillas", "Hijas de Belén" i "Binta y la gran idea" són les cinc històries que han estat rodades a 
l'Índia, Guinea Equatorial, Argentina, Perú i Senegal respectivament. "El secreto mejor guardado" narra la 
història de Ravi, un nen orfe del sud de l'Índia que ha de treballar per comprar-se un uniforme; "La vida 
efímera" tracta sobre una noia que torna a la seva ciutat natal a Guinea, allà aprèn que el paludisme és la 
principal causa de mortalitat infantil; "Las siete alcantarillas" se centra en la vida de Maca, una nena feliç 
que viu en un entorn molt hostil; "Hijas de Belén" ens fa testimonis de com Eusebia, que vivia amb els 
jeberos a l'interior de la selva amazònica, veu com la seva llengua i la seva cultura desapareixen en el 
temps; finalment "Binta y la gran idea" ens narra la història de Binta i son pare, un humil pescador que, 
preocupat pel progrés de la humanitat, està entestat a dur a terme quelcom que se li ha acudit.

Matar al ángel

Gènere: Thriller, acció 
Director: Daniel Múgica
Protagonistes: Yaël Barnatán, Miguel Hermoso Arnao, Antonio Dechent, Beatriz 
Bergamín, Daniel Freire. 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/novembre.html (8 de 17)14/06/2005 12:56:06

http://www.altafilms.com/detalle1.php?idpelicula=789


Tinet - Tarragona InterNET

Sinopsi: Yael (Yaël Barnatán) és la filla d'un jutge jueu amenaçat per un grup terrorista neonazi. Les 
coses comencen a anar de mal borràs quan el jutge pateix un atemptat, però, encara que no ho sap, sobre 
la filla hi ha més mirades de les que pensa, perquè s'ha convertit en la peça clau de l'estratègia contra el 
jutge. En aquest sentit, l'arribada d'un jove (Miguel Hermoso Arnao) que s'acosta a ella com a suposat 
policia i a fi de protegir-la no fa sinó provocar-li una gran desconfiança. Però els dos joves s'introduiran en 
una perillosa intriga on juguen cartes que cap d'ells no ha triat.

Ned Kelly
(Ned Kelly)

Gènere: Aventures, acció 
Director: Gregor Jordan
Protagonistes: Heath Ledger (Ned Kelly), Orlando Bloom (Joe Byrne), Geoffrey Rush 
(Francis Hare), Naomi Watts (Julia Cook), Joel Edgerton (Aaron Sherritt), Laurence Kinlan 
(Dan Kelly), Phil Barantini (Steve Hart), Rachel Griffiths (Mrs. Scott), Kiri Paramore 
(Fitzpatrick), Kerri Condon (Kate Kelly), Kris McQuade (Ellen Kelly), Emily Browning 
(Grace Kelly), Geoff Morrell (Sr. Scott), Charles 'Bud' Tingwell (Ministro Berry), Saskia 

Burmeister (Jane Jones), Peter Phelps (Lonigan), Russell Dykstra (Wild Wright).

Sinopsi: Austràlia, 1880. Després de passar la seva infantesa amb problemes amb la policia, Ned Kelly 
queda orfe de pare als 16 anys i de seguida es veu empresonat sota la falsa acusació d'haver robat un 
cavall. Quatre anys després resta en llibertat; endurit per l'experiència però decidit a reformar-se, treballa 
a la granja d'un ric anglès i completa els seus ingressos participant en combats de boxa amb les mans 
nues. Però el sistema veu amb mals ulls els immigrants irlandesos de primera generació: quan un policia 
assalta Kate, la germana de Ned, és aquest qui es veu acusat d'intent d'assassinat amb la complicitat de 
sa mare. Obligat a fugir, Ned jura venjar la seva família i colpejar el sistema que els ha tractat tan 
malament tothom. Forma una banda amb el seu germà petit Dan i amb dos amics, Steve Hart i Joe Byrne. 
Junts recorren l'outback (l'estepa australiana), buidant bancs i atacant poblacions i aconseguint sempre 
eludir els agents de l'ordre. Ned es guanya una reputació de bandit invencible. Per a les masses és un 
heroi popular, per al sistema és l'enemic públic número u d'Austràlia. Les autoritats criden el formidable 
Superintendent Hare i convoquen un exèrcit de policies per atrapar-lo; llavors Ned Kelly planeja un gran 
duel a l'hostal de Glenrowan. El repte es converteix en un gran esdeveniment que segellarà per sempre la 
seva imatge de llegendari heroi revolucionari de les classes baixes d'Austràlia.

Alta Tensión
(Haute Tension)

Gènere: Terror
Director: Alexandre Aja
Protagonistes: Cécile De France (Marie), Maïwenn Le Besco (Alex), Philippe Nahon 
(L'Assassí), Franck Khalfoun (Jimmy), Andrei Finti (Pare d'Àlex), Oana Pellea (Mare 
d'Àlex), Marco Claudiu Pascu (Tom), Jean-Claude de Goros (Capità de la Gendarmería), 
Bogdan Uritescu (Gendarme), Gabriel Spahiu (Home del cotxe).

 
Sinopsi: Marie, una jove de 20 anys és invitada a passar uns dies de vacances a la casa dels pares de la 
seva millor amiga. Allà, en una granja aïllada, envoltada de camps de blat de moro, Marie pensa trobar la 
tranquil·litat necessària per estudiar. Però no serà més que una il·lusió; des de la primera nit un soroll 
estrany envaeix la casa. Algú massacra un per un els membres de la família. Marie decideix actuar per 
salvar la seva amiga. Comença un trepidant duel entre ella i l'assassí. Quan cau la nit, només hi ha una 
norma: sobreviure.
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Cellular
(Cellular)

Gènere: Thriller, suspens 
Director: David Ellis
Protagonistes: Kim Basinger (Jessica Martin), Chris Evans (Ryan), William H. Macy 
(Mooney), Jason Statham (Greer), Eric Christian Olsen (Chad), Noah Emmerich (Jack 
Tanner), Jessica Biel (Chloe).

 
Sinopsi: Què pensaries si rebéssis al teu mòbil la trucada d'una dona desconeguda que li demana el teu 
ajut desesperadament per poder salvar la vida?. Aquesta dona és Jessica Martin (Kim Basinger), una 
professora de ciències i mare de família que té una vida d'allò més plàcida. Fins al dia és que cinc 
desconeguts la segresten a la seva pròpia casa i la porten a un lloc d'allò més misteriós. Ella no comprèn el 
perquè del segrest, i això l'aterreix encara més. La seva única oportunitat per demanar ajuda la tindrà si 
aconsegueix fer funcionar un telèfon mòbil trencat que hi ha al lloc on la tenen segrestada. Malgrat els 
nervis, aconsegueix connectar-lo i marca un número a la desesperada amb la intenció que l'interlocutor de 
l'altre costat pugui ajudar-la, i així salvar-la. Aquest és Ryan (Chris Evans), un jove d'allò més 
despreocupat que de sobte s'ha convertit en la seva última esperança. Ni tan tan sols la coneix, i l'única 
cosa que sap d'ella és el que li explica amb veu baixa i tremolosa. En un principi creu que es tracta d'una 
broma, però quan sent el que està succeint en realitat, se n'adona que tot el que Jessica narra és cert. Una 
de les primeres coses que fa és anar a la policia, però com que no li fan massa cas, i té por que es talli la 
trucada, Ryan es llança a la recerca de Jessica. D'aquesta manera s'endinsarà en un món d'enganys i 
assassinats, on l'única cosa que li importa és salvar la vida de Jessica i la seva família, encara que per a 
això desconegui el preu que haurà de pagar per això.

De-Lovely
(De-Lovely)

Gènere: Drama romàntic, musical 
Director: Irwin Winkler
Protagonistes: Kevin Kline (Cole Porter), Ashley Judd (Linda Porter), Jonathan Pryce 
(Gabe), Kevin McNally (Gerald Murphy), Sandra Nelson (Sara Murphy).

 
Sinopsi: 1964. Un moribund Cole Porter està assegut sol al seu pis de Nova York, tocant al piano una 
melodia melangiosa i familiar. De sobte, apareix un estrany misteriós, Gabe, que porta a Cole a un teatre 
buit en el qual Gabe està dirigint una versió per al teatre de la vida de Cole. Totes les figures clau del seu 
passat apareixen sobre l'escenari per tornar a representar la seva vida – amors, amics, col·legues i qui és 
més important, la seva dona Linda. Comença la primera escena. En un saló de París dels anys vint, Cole 
coneix Linda. S'enamoren immediatament, rendits davant l'encant i la bellesa de l'altre, gaudint de la seva 
enginyosa companyia en les enlluernadores festes de l'Era del Jazz. Linda veu la genialitat de les cançons 
de Porter i està disposada a mantenir aquesta genialitat per damunt de tot – estima el seu talent tant com 
l'estima a ell. Porter veu en Linda una companya estable i a un indulgent suport en el seu treball i en el 
seu estil de vida, algú que veu com és realment i, malgrat tot això, l'estima. Tots dos es casen malgrat les 
advertències de Cole que no serà capaç de fer-la feliç completament. A ella no li importa i és plenament 
conscient de les seves aventures amb homes, però li diu que mentre estigui allà amb ella i l'estimi, ella pot 
viure amb aquesta càrrega. En els anys de matrimoni, Cole es mostra indecís entre el genuí amor que sent 
per Linda i la seva passió per les festes salvatges, la beguda i els homes atractius. A mesura que la fama 
de Cole comença a créixer i es succeeixen els èxits teatrals, Linda comença a preocupar-se cada vegada 
més perquè la balança en les seves vides està decantant-se a favor d'una existència dissipada. Quan ella 
pateix un avortament espontani i perd el seu molt desitjat bebè, tots dos decideixen traslladar-se a viure a 
Hollywood per començar de nou. Complimentats per L.B. Mayer, el cap de l'estudi durant l'edat d'or de la 
MGM, Cole escriu pel·lícules musicals sense molta inspiració però amb gran èxit comercial. Les públiques i 
notòries bogeries de Cole a la ciutat (i una subsegüent amenaça de xantatge) fan que Linda deixi Cole per 
tornar a París. Muntant a cavall un matí i en un excés de confiança, Cole deixa el seu cavall galopar 
descontroladament. El cavall cau tirant Cole al terra i esclafant-lo amb el seu pes, deixant-li severes 
lesions que li acompanyaran per a la resta de la vida. Linda torna de París per fer-se càrrec d'ell i el metge 
que atén Porter li diu que l'amputació d'una, o potser d'ambdues cames, és la millor solució per a la seva 
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malaltia. Ella respon al metge que amb absoluta certesa Cole prefereix viure amb dolors i molèsties i 
medicant-se constantment abans de patir la vergonya de perdre les cames. Amb el seu orgull intacte, 
podria vèncer el patiment i continuar treballant; si no pot escriure música, llavors la seva vida no tindria 
sentit. Cole i Linda se'n van a viure a la plàcida i tranquil·la Williamstown on Cole escriu decebedores obres 
de teatre musicals. Sense immutar-se per això, ni per la insuportable agonia de la seva condició, Cole 
comença a treballar en el que es convertirà en el més gran èxit de tota la seva vida: "Kiss me, Kate". A la 
nit d'estrena del musical, Cole obté un triomf aclaparador, però Linda es veu obligada a quedar-se a casa, 
greument malalta, perdent-se així el més gran èxit del seu estimat. Quan Linda pronuncia les seves 
últimes paraules, ella i Cole parlen de l'amor que senten l'un per l'altre. Malgrat els molts obstacles que 
han hagut de vèncer i la pena de Cole per no haver-li sabut fer feliç en la mesura que ho mereixia, el seu 
amor continua sent tan pur i tendre com quan es van conèixer. Després del funeral de Linda, Cole entra a 
la sala de música de casa amb els seus amics més estrets, fent referència a les seves relacions a través de 
les seves cançons. La versió teatral de la vida de Cole que ha estat ajudant a dirigir Gabe es fusiona amb 
les històries del seu cap, i una altra vegada de nou tots els personatges de la seva vida estan presents, 
cantant damunt l'escenari. De sobte, Cole està una altra vegada sol; un home vell i invàlid, en el seu fosc 
pis de Nova York. Encara a la recerca de la cançó d'amor per excel·lència, una que a la fi pugui expressar 
el que sent per Linda, Cole s'asseu al piano i comença a tocar "In the Still of the Night", amb tendresa per 
a si mateix. Arriba una mà per donar-li una rosa. És Linda, jove i bella una vegada més, com ho és ara ell. 
S'agafen la mà per última vegada, junts com a joves amants, mentre les llums s'esvaeixen a poc a poc.

El mensajero del miedo
(The manchurian candidate)

Gènere: Thriller, acció. 
Director: Jonathan Demme
Protagonistes: Denzel Washington (Bennett Marco), Meryl Streep (Eleanor Shaw), Liev 
Schreiber (Raymond Shaw), Kimberly Elise (Rosie), Vera Farmiga (Jocelyn Jordan), Jon 
Voight (Senador Thomas Jordan), Jeffrey Wright (Al Melvin), Ted Levine (Coronel 
Howard), Bruno Ganz (Richard Delp), Simon McBurney (Dr. Atticus Noyle), Jude Ciccolella 
(David Donovan), Dean Stockwell (Mark Whiting), John Bedford Lloyd (Jay "J.B." 

Johnson), Miguel Ferrer (Coronel Garret), Robyn Hitchcock (Laurent Tokar).

 
Sinopsi: Mentre tot el país segueix la campanya electoral que porta a l'elecció del candidat a la 
presidència, un militar lluita contra el temps per desvelar una conspiració que faria trontollar la 
democràcia. El comandant de l'Exèrcit de Terra dels Estats Units Bennett Marco (Washington) no 
aconsegueix dormir, però tampoc no vol fer-ho. Marco es passa la vida donant conferències sobre 
l'emboscada que va patir el seu escamot al desert kuwaitià i de l'heroïcitat del sergent Raymond Shaw 
(Schreiber) que va rebre la Medalla d'Honor per salvar els homes de Marco. Però, de nit, les imatges que 
Marco recorda d'aquest fatídic dia es converteixen en terribles i sinistres malsons. Marco comença a 
preguntar-se si els dos soldats que van morir en el foc creuat no van patir una sort més fosca de la que 
indiquen els expedients oficials i si Shaw és realment l'heroi gloriós a què tots aclamen. Empès per sa 
mare, la controvertida senadora Eleanor Prentiss Shaw (Streep), Shaw es converteix en candidat a la 
vicepresidència i Marco no té més remei que fer cas a les seves creixents sospites. Malgrat els obstacles - 
l'exèrcit comença a qüestionar el seu seny i la seguretat al voltant de Shaw és cada vegada major - Marco 
es llança a una carrera contra el temps per demostrar la sorprenent i inimaginable veritat abans que 
puguin fer-se amb la Casa Blanca.

Di que sí

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Juan Calvo
Protagonistes: Paz Vega (Estrella), Santi Millán (Víctor), Santiago Segura (Óscar), Pepe 
Viyuela (El Vigilante), Constantino Romero (Amador Rosales), Chus Lampreave (La 
Madre), Ornella Muti (La directora de TV).

 
Sinopsi: "Di que Sí" que és una esbojarrada comèdia que ens presenta un tímid acomodador de cinema, 
Víctor Martínez (Santi Millán), que viu les seves fantasies romàntiques a través de la gran pantalla. Víctor, 
que als seus 36 anys encara comparteix pis amb la mare (Chus Lampreave), treballa en un vell cinema de 
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barri que només projecta pel·lícules clàssiques i està a punt de tancar. La mare, preocupada per aquesta 
situació, no para d'aclaparar el seu fill perquè cerqui un millor i més profitós treball. Estrella Cuevas (Paz 
Vega), al contrari, és una espavilada aspirant a actriu, una mica ingènua, que somia de trobar la fama. 
Durant un assaig a l'escola de teatre coneix un supòsit director (Santiago Segura) de televisió que promet 
llançar-la a la fama. Naturalment, el primer pas és quedar amb ella, a soles, per realitzar un book de fotos. 
Per casualitats del destí i gràcies a les confusions provocades per un despistat i una mica peculiar Vigilant 
Jurat (Pepe Viyuela), que somia de ser Terminator, Víctor i Estrella acaben concursant al popular "Sí al 
Amor". Un programa - concurs de parelles que la cadena Todovisión emet en horari de màxima audiència. 
El modest Víctor i l'extravagant Estrella senten una mútua i irreprimible aversió a primera vista, encara 
que el suculent premi en metàl·lic els convenç per fingir "el seu enamorament" en el decurs del xou. Ara 
dues persones que es detesten hauran de conviure amb un equip de producció, durant una llarga setmana 
a la platja. Per si no n'hi hagúes prou, el dia de la signatura del contracte de matrimoni, després de la 
broma que el programa acostuma a realitzar als futurs esposos, la situació es complica fins a extrems 
insospitats per una nova i desafortunada intervenció del Vigilant; sempre present, com Terminator, en els 
moments crucials de la "Història". És llavors quan Víctor i Estrella es veuen abocats a una còmica i hilarant 
aventura en què descobriran l'amor.

Frío sol de invierno

Gènere: Drama
Director: Pablo Malo
Protagonistes: Unax Ugalde (Adrián), Javier Pereira (Gonzalo), Marisa Paredes (Raquel), 
Marta Etura (Mimo), Raquel Pérez (Carmen), Andrés Gertrudix (Cosí), Iñaki Irastorza 
(Amelia), José María Cervino (Ferroveller), María Jesús Valdés (Àvia), Jorge Carrero 
(Advocat).

Sinopsi: Adrián (Unax Ugalde) és un jove d'uns vint-i-cinc anys que acaba de rebre l'alta mèdica del 
sanatori mental on ha d'ingressar periòdicament a causa dels seus problemes psíquics. Ell pertany a una 
família molt rica, i de petit va perdre la mare de forma tràgica, una mort que sempre ha atribuït al pare. 
Quan és a punt de sortir de la institució, l'advocat de son pare li informa que aquest va abandonar la ciutat 
per canviar de vida al costat de la seva nova parella. Li assegura que no tindrà problemes econòmics de 
cap tipus, ja que cada mes tindrà la seva pensió corresponent, i a més li deixa al seu nom la casa familiar, 
ara buida. Adrián no pot acceptar-ho, així que decideix iniciar la recerca del pare. Per la seva banda, 
Gonzalo (Javier Pereira) és un adolescent problemàtic que fa el que pot per sortir endavant. La mare, 
Raquel (Marisa Paredes), és una dona que viu de la prostitució del carrer, i per descomptat que la relació 
entre ambdós no pot dir-se que sigui bona, més aviat inexistent, encara que ell ho intenti. Gonzalo es 
dedica a fer treballs esporàdics, entre ells descarregar camions en un cementiri de cotxes que regenta un 
tipus d'allò més menyspreable que mai no li paga el que li promet. Una nit els camins d'Adrián i Gonzalo 
s'encreuen, i les seves vides i les de tots els que els envolten, com a Mimo (Marta Etura), la filla del 
ferroveller, canviaran per sempre.

¡ Hay motivo!

Gènere: Documental
Directors: Álvaro del Amo. Vicente Aranda. Mariano Barroso. Icíar Bollaín. Juan Diego 
Botto. Isabel Coixet. Fernando Colomo. José Luis Cuerda. El Gran Wyoming. Yolanda 
García Serrano. José Luis García Sánchez. Chus Gutiérrez. Víctor Manuel. Julio Medem. 
Pedro Olea. Joaquín Oristrell. Gracia Querejeta. David Trueba. Alfonso Ungría. Imanol 
Uribe. Pere Joan Ventura.

 
Sinopsi: Aquesta és una pel·lícula de llarg metratge feta de 32 petites peces, de prop de tres minuts de 
durada, més un epíleg. Cada una de les peces està dirigida per un director diferent i té com a objecte 
denunciar algun aspecte de la realitat política i social espanyola que es va veure especialment deteriorada 
durant la Legislatura del Partit Popular del 2000 al 2004.
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Las cajas españolas

Gènere: Documental
Director: Alberto Porlan

 
Sinopsi: Durant tota la Guerra Civil Espanyola, les obres més importants del patrimoni artístic espanyol 
acumulat al llarg de segles, van patir les casualitats que va suposar la contesa. En els primers dies alguns 
grups d'incontrolats es van encruelir amb algunes d'aquestes obres, així que el govern republicà es va 
moure per protegir aquest vast patrimoni. Amb aquest objectiu va crear la Junta de Defensa del Tresor 
Artístic. Quan, al novembre de 1936 les tropes nacionals van arribar a les portes de Madrid i van començar 
els bombardejos sobre la ciutat, el govern va decidir abandonar Madrid i traslladar-se a València. I per 
resolució del Consell de Ministres, el Tresor Nacional havia d'acompanyar d'ara en endavant el govern allà 
on aquest es desplacés. Així que es van embalar els quadres en caixes individuals per traslladar-les a poc a 
poc a València. D'allà van ser a Barcelona, i d'allà es van distribuir entre diversos punts de Catalunya. Des 
de l'exterior es va constituir un denominat Comitè internacional per al Salvament del Tresor Espanyol del 
qual formaven part destacades personalitats culturals internacionals, sense representació italiana ni 
alemanya. Aquest comitè es va oferir a custodiar la conducció de les caixes fins a quedar dipositades als 
soterranis del Palau de la Societat de Nacions de Ginebra. El 1939 va sortir de Perpinyà un tren especial 
amb les caixes espanyoles a bord. A Suïssa es va muntar fins i tot una exposició amb les millors peces de 
la col·lecció. Però va esclatar la Segona Guerra Mundial, i les caixes van haver de ser traslladades 
novament a Espanya.

Resident Evil: Apocalypse
(Resident Evil: Apocalypse)

Gènere: Thriller, ciència ficció 
Director: Alexander Witt
Protagonistes: Milla Jovovich (Alice), Jared Harris (Dr. Ashford), Eric Mabius (Matt 
Addison), Sienna Guillory (Jill Valentine), Oded Fehr (Carlos Olivera), Mike Epps (L.J.), 
Thomas Kretschmann (Mayor Cain), Sandrine Holt (Terri Morales), Sophie Vavasseur 
(Angie Ashford).

 
Sinopsi: Alice (Milla Jovovich) desperta d'un llarg somni se n'adona que els seus més foscos temors s'han 
tornat realitat. Els morts vivents, contra qui ella, i el seu desaparegut esquadró d'elit van lluitar tan 
fervorosament per destruir, han fugit a la ciutat que envolta les instal·lacions secretes de la Corporació 
Umbrella. Així mateix descobreix que ella mateixa és un experiment d'Umbrella, alterada biològicament, 
dotada de força, de sentits i d'habilitat sobrehumana. Al cor de la devastada CD Raccoon, un petit grup de 
persones que no han estat infectades, entre elles Jill Valentine (Sienna Guillory), una integrant acabada de 
degradar de l'equip S.T.A.R.S. (Equip de rescats i tàctiques especials) i Carlos Oliveira (Oded Fher), líder 
de l'abans esmentat equip, es veuen obligats a lluitar per les seves vides contra veritables eixams de 
morts vivents. En veure's ja sense recursos, tenen la fortuna de ser rescatats per Alice i comencen a lliurar 
una desesperada batalla per la supervivència, abans que la Corporació Umbrella esborri el resultat del seu 
macabre experiment de la capa de la terra. La seva única esperança de fugir amb vida és en algun lloc de 
la pròpia CD Raccoon, en la persona de la jove filla d'un dels principals científics de la Corporació Umbrella, 
Angie Ashford, (Sophie Vasseaur), però Alice i els altres hauran de lluitar contra tot un exèrcit de morts 
vivents per arribar a ella. Mentrestant, una arma secreta anomenada Nèmesi ha estat alterada i 
modificada més encara que la mateixa Alice, i aquesta programada per trobar-los i destruir-los, si és que 
no s'avancen els terribles morts vivents. Alice, Jill, i Carlos necessitaran tota la força i habilitat per lliurar la 
batalla de les seves vides en contra de la maldat personificada que infecta la ciutat i dels poderosos 
interessos que s'han desencadenat sobre la humanitat.

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/novembre.html (13 de 17)14/06/2005 12:56:06

javascript:MM_openBrWindow('http://www.dropastar.com/thespanishboxes','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.dropastar.com/thespanishboxes
javascript:MM_openBrWindow('http://www.dropastar.com/thespanishboxes','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/resident_evil_apocalypse/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.sonypictures.com/movies/residentevilapocalypse
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/resident_evil_apocalypse/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

¿Bailamos?
(Shall We Dance?)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Peter Chelsom
Protagonistes: Richard Gere (John Clark), Jennifer Lopez (Paulina), Susan Sarandon 
(Beverly Clark), Stanley Tucci (Link Peterson), Bobby Cannavale (Chic), Anita Gillette 
(Sta. Mitzi), Lisa Ann Walter (Bobbie), Omar Benson Miller (Vern), Richard Jenkins 
(Detectiu), Nick Cannon (Scotty).

 
Sinopsi: John Clark (Richard Gere), un prestigiós advocat de Chicago, és conscient que la seva vida és 
quasi perfecta. Està bojament enamorat de la seva bella dona (Susan Sarandon), s'ha creat una reeixida 
carrera professional i ha criat dos fills meravellosos. No obstant això el seu treball és monòton, arribar fins 
a la seva oficina es converteix en un autèntic infern i la seva família acostuma a estar massa ocupada per 
passar temps junts. Tot comença quan John Clark, que viatja a bord del tren de la nit, observa a través de 
la seva finestreta una jove professora de ball (Jennifer López) que li torna la mirada des de les portes de la 
desarranjada acadèmia Miss Mitzi. Captivat per la mirada de la jove, John comença a cercar-la nit rera de 
nit. Fins que un bon dia, decideix baixar del tren i apuntar-se a unes classes de ball per a principiants. 
Durant la primera classe, John es passa la gran part del temps al terra. Maldestre i tímid, sembla poc 
probable que John aconsegueixi donar més de dos passos de ball seguits. Però en poc temps, el ball es 
converteix en l'obsessió de John, la seva via de fugida, la seva única manera d'evadir-se. S'endinsa cada 
vegada més en aquest món tan exòtic i fins i tot arriba a descobrir un company de treball que també 
oculta la seva passió pel ball (Stanley Tucci) i que fingeix ser un mascle esportista. No obstant això, John 
no s'atreveix a confessar aquesta nova passió a la seva esposa, Beverly, ja que tem que pensi que no és 
feliç en el seu matrimoni. Mentre es prepara clandestinament per participar en la més gran competició de 
ball de Chicago, el seu misteriós comportament porta Beverly contractar un detectiu, perquè sospita que 
John està tenint una aventura amb una altra dona. No obstant això, John no tardarà a adonar-se que fer 
realitat els seus somnis més profunds no n'hi ha prou ja que el millor de tot és compartir-los amb els 
éssers que estimes.

Visitantes
(The Gathering)

Gènere: Terror, thriller 
Director: Brian Gilbert
Protagonistes: Christina Ricci (Cassie Grant), Kerry Fox (Marion), Stephen Dillane 
(Simon Jackman), Harry Forrester (Michael), Ioan Gruffudd (Dan Blakely), Simon Russell 
Beale (Sacerdot Luke Fraser), Jessica Mann (Emma), Robert Hardy (Bisbe), Blair Plant 
(Pare Bernard), Bridget Turner (Sra. Groves), Peter McNamara (Fred Argyle), Siobhan 
Hewlett (Jamey).

Sinopsi: Glastonbury és un petit poble de nou mil habitants del comtat de Somerset, al Regne Unit, que té 
una gran tradició en esdeveniments històrics. De fet hi ha una llegenda que assegura que al peu del tossal 
de Tor José de Arimatea, el responsable de soterrar el cos de Jesucrist, va fundar la primera església 
cristiana fa uns dos mil anys. Amb el temps l'abadia medieval de Glastonbury es va convertir en un famós 
centre de pelegrinatge per als creients. I des de fa uns cent anys, també s'ha convertit en focus d'interès 
per a amants de l'ocultime i sanadors diversos. Ara s'acaba de trobar aquesta església que estava 
enterrada sota terra, i on apareix un mural que representa als qui van anar a contemplar la crucifixió de 
Crist, que està d'esquena als testimonis de la seva mort. El pare Dan (Ioan Gruffudd) és enviat per 
estudiar el descobriment, i aquest contacta amb Simon Kirkman (Stephen Dillane), arqueòleg i historiador 
local amb què ja havia col·laborat anteriorment. Per la seva banda, la dona de Simon, Marion (Kerry Fox), 
atropella una jove nord-americana, Cassie (Christina Ricci), que de miracle surt il·lesa de l'incident, encara 
que no recorda res. Marion la invita a quedar-se i li proposa fer-se càrrec dels seus fills. A partir d'aquest 
moment, Cassie començarà a descobrir rostres familiars al poble que tenen a veure amb el mural de 
l'església.
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La feria de las vanidades
(Vanity Fair)

Gènere: Drama
Director: Mira Nair
Protagonistes: Reese Witherspoon (Becky Sharp), James Purefoy (Rawdon Crawley), 
Romola Garai (Amelia Sedley), Jonathan Rhys-Meyers (George Osborne), Gabriel Byrne 
(Marqués de Steyne), Jim Broadbent (Sr. Osborne), Bob Hoskins (Sr. Pitt Crawley), Rhys 
Ifans (William Dobbin), Eileen Atkins (Srta. Matilda Crawley), Geraldine McEwan (Srta. 
Southdown).

 
Sinopsi: Filla d'un paupèrrim artista anglès i d'una corista francesa, Becky es queda òrfena a molt 
primerenca edat. Fins i tot de nena, ansieja una vida més glamorosa de la que li toca per sort. Quan surt 
de l'Acadèmia de la Srta. Pinkerton a Chiswick, Becky està decidida a conquerir la societat anglesa a 
qualsevol preu. Per aconseguir-ho, utilitza tot el seu enginy, astúcia i sensualitat mentre s'enfila per 
l'escala social de principis del segle XIX. L'ascensió de Becky cap al cim de la societat comença quan troba 
feina en qualitat de governanta de les filles de l'excèntric sir Pitt Crawley (Bob Hoskins). Becky es guanya 
les nenes i, de pas, a Matilda (Eileen Atkins), la tieta rica i conca de la família. No tarda a convertir-se en 
indispensable, i Matilda acaba confiant certs secrets a la intel·ligent jove. Becky és conscient que mai no 
serà part de la societat anglesa mentre no es mudi a la ciutat. Quan Matilda la invita a viure a la seva casa 
de Londres, el jove no dubta a acceptar. Allà es reuneix amb la seva millor amiga, Amelia Sedley (Romola 
Garai), una jove que ha tingut una infantesa còmoda i que no comparteix les ambicions de la seva amiga. 
Sense allunyar-se de la família que ja coneix tan bé, Becky es casa en secret amb l'hereu, el jove Rawdon 
Crawley (James Purefoy). Quan Matilda s'assabenta, expulsa els novençans de la casa. Napoleó envaeix 
Europa i Rawdon es fa voluntari per lluitar a primera línia. Becky, embarassada, li fa companyia i anima a 
la desesperada Amelia, el marit d'ella, George Osborne (Jonathan Rhys Meyers) ha estat cridat a files. 
Quan George mor a la batalla de Waterloo, l'amistat que unia Becky amb Amelia es trenca sense remei. 
Rawdon torna sa i estalvi. Becky dóna a llum un nen, però la postguerra és dura, tenen pocs diners i 
encara menys comoditats. Més decidida que mai a entrar a la societat de Londres i a viure bé, Becky troba 
un protector en el poderós marquès de Steyne (Gabriel Byrne). El capriciós Steyne permet que Becky 
abasti el seu somni, encara que el preu final potser serà massa alt fins i tot per a ella.

Como una imagen
(Comme une image)

Gènere: Comèdia
Director: Agnès Jaoui
Protagonistes: Marilou Berry (Lolita Cassard), Agnès Jaoui (Sylvia Millet), Jean-Pierre 
Bacri (Étienne Cassard), Laurent Grévill (Pierre Millet), Virginie Desarnauts (Karine), Keine 
Bouhiza (Sébastien), Grégoire Oestermann (Vincent), Serge Riaboukine (Félix), Michèle 
Moretti (Édith).

 
Sinopsi: Lolita Cassard és una jove de 20 anys enutjada amb el món per no assemblar-se a les noies que 
surten a les revistes o a la seva estilitzada madrastra i que desitja tant ésser bonica, almenys per als ulls 
de son pare, i així poder aconseguir que aquest li dediqui una mica més d'atenció. Etienne Cassard no es 
fixa molt en la gent perquè passa massa temps pendent de si mateix, perquè sent com va envellint, 
perquè sap el que significa no ésser estimat i perquè ha hagut de lluitar per arribar on ara mateix és. 
Pierre Miller és un escriptor que no creu en res i que per tant no creu que pugui arribar a ser famós fins 
que ho aconsegueix en el moment en què coneix Etienne Cassard. Sylvia Miller és una professora de cant 
que creu en el seu marit i en el talent que aquest té, però que dubta del seu propi talent i del de la seva 
alumna Lolita, fins que se n'adona que és filla d'Etienne Cassard, aquest autor a qui tant admira. Éssers 
humans que saben perfectament que farien al lloc d'una altra persona però que no ho fan molt bé quan els 
toca a ells.
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De viaje con el Ché Guevara

Gènere: Documental
Director: Gianni Minà
Protagonistes: Alberto Granado, Gianni Minà, Walter Salles, 
Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna.

Sinopsi: A 1952, Che Guevara, quan tenia 23 anys i era estudiant de medicina, va escriure un diari durant 
el seu viatge per Amèrica del Sud junt amb el seu amic Alberto Granado, biòleg i investigador de 29 anys. 
Un viatge de sis mesos d'aventures, festejos, experiències, a través d'Argentina, Xile, Perú, Colòmbia, i 
Veneçuela; Ernesto i Alberto van partir sobre una vella motocicleta "Norton 500" i van acabar els dos 
amics transformats fent autoestop, es van trobar amb la misèria i la degradació que en aquell temps 
afectava la gran població d'Amèrica del Sud, i en particular l'experiència de feina en una colònia per a 
leprosos a Perú, els va canviar per sempre.

El lobo

Gènere: Suspens, acció, thriller
Director: Miguel Courtois
Protagonistes: Eduardo Noriega (Txema), Silvia Abascal (Carmentxu), Patrick Bruel 
(Nelson), Mélanie Doutey (Amaia), Jose Coronado (Ricardo), Jorge Sanz (Asier), Aitor 
Mazo (Arrieta), Antonio Ferrera (Reto), Javier Tolosa (Padre Zunzunegui), Manuel Zarzo 
(Matías), Cristina Perales (Soto), Santiago Ramos (Pantxo).

 
Sinopsi: Mikel Lejarza, àlies El Lobo, va ser un agent dels serveis secrets espanyols que va aconseguir 
infiltrar-se a ETA entre 1973 i 1975 i va provocar la caiguda d'una quarta part de la militància etarra de 
l'època, uns cent cinquanta activistes i col·laboradors, incloent els membres més destacats dels seus 
comandos especials i a la cúpula dirigent del moment. La infiltració de Lejarza, coneguda com a 'Operación 
Lobo', va suposar un gran cop a l'organització en un moment en què les seves accions s'estaven convertint 
en l'excusa perfecta perquè els sectors més involucionistes del règim de Franco es decidiren a prendre el 
poder i bloquejar el futur democràtic que anhelaven els espanyols. L'aventura de El Lobo va aconseguir 
frustrar el primer pla de fugida massiva de presos etarres de la presó de Segòvia i una sagnant campanya 
d'atemptats indiscriminats, amb els quals ETA pretenia demostrar la seva força en l'agònica conjuntura del 
règim i provocar a l'Exèrcit per assegurar la seva supervivència a través de la seva estratègia d'acció-
repressió-acció. L'operació va constituir el més gran èxit policial contra ETA fins a la data. Com 
conseqüència del seu treball com a infiltrat, l'organització va condemnar a mort Lejarza, va empaperar el 
País Basc de cartells amb la seva fotografia sota la llegenda "Es busca", El Lobo es va veure obligat a 
canviar d'identitat i de rostre, i a desaparèixer sense deixar rastre. La història de El Lobo és la d'un home 
utilitzat i destrossat pels serveis secrets de la dictadura que van intentar eliminar-lo en meitat de 
l'operació i que va tenir el coratge de salvar-se pels seus propis mitjans i continuar amb la seva missió. La 
seva empremta va ser tan profunda que en l'actualitat els comandos que parteixen cap a Espanya per 
realitzar atemptats encara reben una bala de reserva per matar El Lobo.

Luna de Avellaneda

Gènere: Drama, comèdia 
Director: José Campanella
Protagonistes: Ricardo Darín (Román), Mercedes Morán (Graciela), Eduardo Blanco 
(Amadeo), Valeria Bertuccelli (Cristina), Silvia Kutica (Verónica).

Sinopsi: Al carnestoltes de 1959 el Club Social i Esportiu Luna Llena d'Avellaneda és al seu més gran 
esplendor. Un esdeveniment inesperat ens trasllada a l'actualitat, on veiem que s'ha convertit en una 
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ombra del que va ser, demacrat i sostenint-se precàriament, vingut a menys i amb un grup d'integrants de 
la seva comissió directiva que tracta de dur-lo endavant, malgrat els inconvenients incessants i quotidians. 
El present és un gimnàs amb goteres, un bufet sense pretensions i un enorme deute amb el municipi. El 
futur no pinta millor i cada vegada són menys els socis. Román Maldonado ha passat els quaranta anys i 
porta treballant pel club quasi tota la vida, ara com a membre de la comissió. Però també les seves pròpies 
esquerdes són cada vegada més difícils de dissimular. Fins que un dia apareix la solució ideal com a 
proposta d'un altre antic soci: vendre el club per instal·lar un casino. Potser ha arribat el moment de 
prendre decisions molt més importants.

Rejas en la memoria

Gènere: Documental
Director: Manuel Palacios

Sinopsi: El Congrés dels Diputats d'Espanya va condemnar l'any 2002 el cop d'Estat de 1936 contra El 
Govern democràtic de la República. Havien passat 28 anys des de la mort del dictador Franco i el país 
havia aconseguit una transició pacífica a la democràcia. No obstant això, la veu dels vençuts, oblidats i 
esborrats de la geografia espanyola durant quaranta anys de dictadura no ha arribat a la memòria 
col·lectiva democràtica del país. L'exili interior, format per milers de presos contraris ideològicament a la 
dictadura franquista, comença el 1936 en el devastador conflicte fraticida que va ser la guerra civil 
espanyola i conclou pràcticament amb la mort del dictador el 1975.

XXL

Gènere: Comèdia
Director: Julio Sánchez Valdés
Protagonistes: Óscar Jaenada (El Fali), Mónica Godoy (Lidia), Ivan Massagué (Laski), 
Pablo Vega (Oso), Juanfra Juárez (Bolinga), Rebeca Valls (Teresa), Muriel (Sole), Antonio 
Dechent (César), Miriam Díaz Aroca (Andrea).

 
Sinopsi: Fali és un nen de vint anys que viu amb la mare i treballa com a repartidor en un supermercat, 
una tapadora perfecta per exercir de gigoló entre les mestresses de casa més desateses. El seu somni és 
comprar-se un cotxàs de luxe, i per això estalvia gelosament tot el que guanya. Mentre arriba el moment, 
Fali passeja pel barri amb els seus amics Paco el Oso, Laski i Bolinga. També ells aspiren a grans coses; 
Paco és guàrdia de seguretat i entrena per ser boxejador. Laski encara no ha vist una dona de prop, però 
no deixa de pensar en el sexe; tanta pràctica en solitari l'ha convertit en un autèntic activista de l'amor 
propi. Bolinga, estudiant de segon de Psicologia, aspira a convertir-se en empresari horticultor en la il·legal 
branca de la marihuana casolana. Fali segueix el seu pla d'estalvi fins que Cèsar, hostaler amb possibles, li 
ofereix un camí més ràpid per aconseguir el cotxe dels seus somnis: treballar en el petit empori Cessar 
Palace, un mini centre comercial dotat de cafeteria, vídeo club, billars i estanc. A més d'encarregar-se de 
la secció pornogràfica del videoclub, Fali haurà de "entretenir" l'empleada Lidia, amant del cap, perquè 
Andrea, la seva dona, no sospiti res extrany. La recompensa que li ofereix és massa sucosa: el seu propi 
BMW. A poc a poc, la vida de Fali es va embolicant; els seus col·legues veuen en ell un triomfador, per 
això li demanen que participi com a soci inversor en negocis de risc que inclouen apostes en baralles 
il·legals o plantacions de marihuana. Al mateix temps, Lidia comença a fer plans de futur sense saber que 
l'indomable Fali està caient al seu torn en les urpes d'Andrea, la dona del cap. Per si no n'hi hagués prou, 
la seva veïna Teresa també s'ha fixat en ell com a objectiu a llarg termini per caçar-lo com a marit. Amb el 
cotxàs assegurat, Fali viu el seu millor moment; està embolicat amb Andrea i sent quelcom especial per 
ella, encara que també se'n vagi al llit amb Lidia o Teresa. Ha entrat en el negoci agrícola del seu amic 
Bolinga com a soci capitalista. La vida li somriu, és al cim del món. Però, a vegades, fins a les coses més 
adreçades poden doblegar-se. 
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