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Les entrenes de novembre de 2005

Angel Nieto: 12 + 1

Gènere: Documental
Director: Álvaro Fernández Armero
Protagonistes: Ángel Nieto, Álex Crivillé, Carlos Lavado, Marco Luchinelli, Jorge Martínez 
Aspar, Carlos Cardús, Sito Pons, Mercedes Milá, José María García, Manolo Santana, Pepe 
Legrá.

Sinopsi: La història d'un home que es va fer a si mateix. Un nen de l'Espanya de postguerra que es va 
refugiar en el motociclisme. Ningú no havia sentit mai el seu nom i es va convertir en un dels esportistes 
espanyols més importants de tots els temps, Ángel Nieto. La llegenda del guanyador de 12+1 campionats 
mundials de motociclisme. Un recorregut per la seva història, que és també la del motociclisme espanyol. 
Angel Nieto: 12 + 1 és un llargmetratge documental sobre un home menut i supersticiós que va saber 
trobar la seva motivació i lluitar per ella fins a les seves últimes conseqüències. A la carrera, va arriscar la 
seva vida i va convertir el seu esforç en un exemple, una finestra de llibertat per la qual mirar des d'una 
Espanya en blanc i negre.

El mejor día de mi vida
(Le Plus beau jour de ma vie)

Gènere: Comèdia, romàntica 
Director: Julie Lipinski
Protagonistes: Hélène de Fougerolles (Lola), Jonathan Zaccaï (Arthur Després), François 
Berléand (Valentin), Marisa Berenson (Barbara), Michel Duchaussoy (Jacques Després), 
Eva Darlan (Sylvaine Després), Alexandre Brasseur (Paul), Elise Larnicol (Claire).

Sinopsi: Arthur (Jonathan Zaccaï) estava segur que amb Lola (Hélène de Fougerolles), no cauria en els 
típics tòpics de la parella convencional. Però, sense adonar-se'n, Lola ha complert els 30 anys i recupera la 
idea del príncep encantat; per això, vol una prova del seu amor, però una veritable: el matrimoni!. Ella li 
ven un matrimoni idíl·lic i Arthur, per amor, es deixa convèncer; però atenció: només amb les seves 
condicions!. Entre els somnis infantils de Lola, els desitjos anticonformistes d'Arthur i l'expectativa d'una 
boda pomposa que espera la família, la parella es veu atrapada; l'organització del millor dia de les seves 
vides es complicarà més del que ells esperaven. No volien fer el que fa tothom sinó que ho fan pitjor.

El sabor de la sandia
(The Wayward Cloud / Tian bian yi duo yun)

Gènere: Eròtic
Director: Tsai Ming-Liang
Protagonistes: Shiang-chyi (Chen Siang-Chyi), Hsiao-Kang (Lee Kang-Sheng), Lu Yi-
Ching, Yang Kuei-Mei, Sumomo Yozakura, Hsiao Huan-Wen, Lin Hiu-Xun, Jao Kuo-Xuan.

 
Sinopsi: En plena sequera, els mitjans de comunicació fan campanyes per estalviar aigua i utilitzar 
alternatives de consum com el suc de síndria. En canvi, els ciutadans s'espavilen per obtenir aigua de 
diferents formes. Dos exemples són Shiang-Chyi (Chen Siang-Chyi) i Hsiao-Kang (Lee Kang-Sheng): ella 
es cola als labavos públiques i emplena així les botelles, mentre que ell, un actor pornogràfic, s'enfila a les 
teulades de les cases per banyar-se en l'aigua dels dipòsits. Quan tots dos s'encreuen al parc, Shiang-Chyi 
recorda que, anteriorment, havia comprat un rellotge de polsera. S'enamoren i comencen una calorosa 
relació. Pel·lícula eròtica en què només es pronuncia una frase dialogada "Encara vens rellotges?". 
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Gente de Roma
(Gente di Roma)

Gènere: Documental
Director: Ettore Scola
Protagonistes: Giorgio Colangeli, Antonello Fassari, Fabio Ferrari, Fiorenzo Fiorentini, 
Arnoldo Foà, Sabrina Impacciatore, Salvatore Marino, Valerio Mastandrea, Rolando 
Ravello, Stefania Sandrelli, Alessia Barela.

 
Sinopsi: Què és Roma, la capital d'Itàlia, avui dia?. En que s'ha convertit?. Qui hi viu. Qui somia amb ella. 
Qui la recorre passejant o observa el caòtic tràfic a través de les finestres d'un cotxe o un autobús. Qui són 
les milers de cares que s'amunteguen al metro o als tramvies?. Què pensa aquesta gent que s'entreté al 
cafès del centre o a les places, aquests ancians de mirada ja cansada?. Quina novel·la ha enlluernat la noia 
que cuina “carxofes a la romana” al seu apartament a l'altre costat del carrer?. Gent normal, de totes les 
edats i classes socials, des dels aturats fins als membres de l'aristocràcia: el cambrer racista, el periodista 
immigrant, el que sent veus al cementiri, l'ancià que està a punt de ser abandonat pel seu fill en una 
residència, l'escassa memòria d'un malalt d'Alzheimer, el jove que agafa l'autobús i descobreix la bogeria 
del món, la sublim bellesa de les ruïnes, i els vagabunds. 

Harry Potter y el Cáliz de Fuego
(Harry Potter and the Goblet of Fire)

Gènere: Aventures, fantàstica 
Director: Mike Newell
Protagonistes: Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma 
Watson (Hermione Granger), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Frances de la Tour 
(Madame Maxime), Tom Felton (Draco Malfoy), Michael Gambon (Albus Dumbledore), 
Brendan Gleeson (Mad-Eye Moody), Robert Pattinson (Cedric Diggory), Jason Isaacs 
(Lucius Malfoy), Alan Rickman (Professor Severus Snape), Timothy Spall (Peter 

Pettigrew), Gary Oldman (Sirius Black), Shirley Henderson (Moaning Myrtle), Maggie Smith (Professora 
Minerva McGonagall), Katie Leung (Cho Chang), Clémence Poésy (Fleur Delacour), Ralph Fiennes (Lord 
Voldemort), Miranda Richardson (Rita Skeeter), Stanislav Ianevski (Viktor Krum), Matthew Lewis (Neville 
Longbottom), Predrag Bjelac (Igor Karkaroff), Roger Lloyd-Pack (Barty Crouch), David Tennant (Barty 
Crouch, Junior).

  
Sinopsi: Harry Potter s'enfronta a temps durs. Assetjat per malsons que fan que la seva cicatriu li faci 
més mal que de costum, Harry (Daniel Radcliffe) està feliç per fugir dels seus somnis inquiets en poder 
assistir al Campionat Mundial de Quidditch i estar amb els seus amics Ron (Rupert Grint) i Hermione 
(Emma Watson). Però quelcom sinistre està apareixent al cel del camp de Quidditch - la Marca Fosca, el 
senyal del malvat Lord Voldemort (Ralph Fiennes), havia estat vista l'últim cop fa tretze anys - la nit en 
què va assassinar els pares de Harry. Harry està desitjant de tornar dins dels murs del Col·legi Hogwarts 
de Màgia i de Fetilleria, on el professor Dumbledore (Michael Gambon) el pot protegir. Però sembla que 
enguany les coses seran una mica diferents. Dumbledore anuncia que Hogwarts celebrarà enguany el 
Torneig dels Tres Bruixots, una de les competicions màgiques més excitants i perilloses de la comunitat de 
mags i fetillers. Es triarà un campió de cada un dels tres col·legis de màgia i fetilleria més grans i 
prestigiosos per competir en una sèrie de proves arriscades i conquerir la cobejada Copa dels Tres 
Bruixots. Els estudiants d'Hogwarts es sorprenen en veure les belles noies de l'Acadèmia de Beauxbaton i 
als foscos i sinistres nois de l'Institut Durmstrang que entren a la Gran Sala esperant impacientment la 
selecció dels seus campions. L'oficial del Ministeri de Màgia, Barty Crouch (Roger Lloyd Pack) i el Professor 
Dumbledore presideixen una cerimònia amb veles, esperant tensament com el Calze de Foc tria un 
estudiant de cada col·legi per competir al torneig. Entre una aurèola d'espurnes i flames, la copa tria la 
superestrella de Quidditch de Durmstrang Viktor Krum (Stanislav Ianevski), seguit per Fleur Delacour 
(Clémence Poésy) la bella estudiant de Beauxbaton i, finalment, el noi més popular i admirat d'Hogwarts, 
Cedric Diggory (Robert Pattinson). Però, de forma inexplicable, el calze tria un últim nom: Harry Potter. 
Amb només 14 anys, a Harry li falten tres anys per poder participar en aquesta dura competició. Ell 
insisteix en el fet que no ha introduït el seu nom en el calze i que realment no vol competir. Però la decisió 
del calze és vinculant i haurà de fer-ho. Abunden les sospites i la gelosia i la periodista sensacionalista, 
Rita Skeeter (Miranda Richardson), alimenta les flames de la reacció contra Harry Potter amb les seves 
columnes plenes de xafarderies i invents. Fins i tot Ron comença a creure que el seu amic només cerca la 
fama i que d'alguna manera ha aconseguit enganyar el calze perquè el seleccioni a ell. Professor 
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Dumbledore sospita que qui hagi introduït el nom de Harry Potter al calze persegueix deliberadament 
posar en perill la vida de Harry, per això pregunta a Alastor "Ull-foll" Moody (Bredan Gleeson), el nou i 
excèntric Professor de Defensa Contra les Arts Fosques, de mantenir el seu ull perceptiu i màgic sobre el 
jove mag. Harry es prepara per a les dures proves del torneig - evadir el drac de foc, penetrar en les 
profunditats d'un gran llac i entrar en un laberint que té vida pròpia. Però res no és tan descoratjador com 
el repte més terrorífic de tots - preguntar a una noia, si el vol acompanyar al Ball de Nadal. Per a Harry, 
enfrontar-se a dracs, sirenes i altres éssers marins és com un simple passeig pel parc comparat al repte 
que suposa preguntar a l'encantadora Cho Chang (Katie Leung) si vol acompanyar-lo al Ball de Nadal. I si 
Ron no fos tan distret, potser podria adonar-se que els seus sentiments cap a Hermione estaven canviant. 
Les coses prenen un gir dramàtic quan algú és assassinat a Hogwarts. Espantat i encara perseguit pels 
somnis sobre Voldemort, Harry es dirigeix a Dumbledore, però fins i tot el venerable director del col·legi ha 
d'admetre que ja no hi ha respostes fàcils. Quan Harry i els altres campions competeixen en la seva última 
prova i els circells del laberint avancen una mica o algú roman vigilant. La victòria és molt propera, però 
com més s'acosten al final del torneig, res no sembla com és - i Harry es veu llançat cap a una trobada 
inevitable amb el veritable mal.

Hermanas

Gènere: Drama
Director: Julia Solomonoff
Protagonistes: Ingrid Rubio (Natalia Levin), Valeria Bertuccelli (Elena Levin), Adrián 
Navarro (Sebastián Morini), Nicolás Pauls (Martín García Solís), Milton de la Canal (Tomás 
Morini), Horacio Peña (David Levin), Mónica Galán (Marta Levin), Eusebio Poncela (Luis 
Morini).

 
Sinopsi: 1984. Natalia (Ingrid Rubio) viatja des de Madrid a Texas per visitar la seva germana Elena 
(Valeria Bertuccelli), que s'acaba de mudar als EUA amb el seu fill Tomás i el seu marit, Sebastián, 
contractat per una empresa nord-americana. Natalia havia deixat sobtadament Argentina una nit del 1975, 
després de la desaparició del seu nuvi Martín, fugint dels militars. Fa nou anys que Natalia i Elena no es 
veuen. Son pare, David Levin (Horacio Peña), intel·lectual i periodista, va deixar en morir una novel·la 
sense publicar que Elena es va endur i guarda a les golfes de la seva nova casa a Texas. Natalia comença 
a llegir la novel·la, i aviat se n'adona que la història narrada és la de la seva família durant els anys de la 
dictadura. I encara que es nega a tornar a Argentina, incapaç encara d'enfrontar-se amb el record del que 
va passar, comença a fer-se –i a fer– Més i més preguntes. Qui va delatar Martín?. Qui sabia on s'amagava 
la nit del seu segrest?. Per què son pare va tractar d'aturar-la quan ella es dirigia a la seva trobada?. A 
l'actualitat, que reuneix Natalia i Elena, es va entrecreuant amb els records que cada una té dels successos 
previs a aquella nit –son pare, els seus nuvis, l'amor, la militància, l'embaràs d'Elena– Que les separen. 
Les preguntes sense resposta i la tensió entre les germanes van en augment. La novel·la de Levin, el final 
de la qual hagués d'estar en el manuscrit però no apareix, amaga una clau que Natalia haurà de desvelar.

La casa de mi abuela

Gènere: Documental
Director: Adán Aliaga

 
Sinopsi: Retrat d'una àvia i de la seva néta que conviuen en una modesta casa del poblat alacantí de Sant 
Vicent del Raspeig. Una empresa ha comprat el terreny i es proposa l'enderrocament de l'edifici i la 
construcció d'un nou bloc d'habitatges. Àvia i néta no viuen la mudança forçosa de la mateixa manera. La 
pel·lícula indaga en la peculiar relació que Marina, (una nena de 6 anys, impulsiva i irreverent) té amb la 
seva àvia de 75 anys. La rància educació a què és sotmesa per la seva àvia, provoca que Marina es rebel·li 
contra ella i contra tot aquell que intenti corregir el seu comportament, encara que progressivament 
l'actitud de Marina evolucionarà fins a un caràcter més madur i reflexiu. Al llarg de diversos anys ens 
endinsem en la vida i costums d'un poble, descobrint lentament en el conflicte que suposa per a l'àvia 
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veure enfonsar i desaparèixer la casa on ha viscut tota la seva vida.

La piel de la tierra

Gènere: Drama
Director: Manuel Fernández
Protagonistes: Sergio Peris-Mencheta (Pablo), Carmen del Valle (María), Manuel de Blas 
(L'enterrador), Manuel Galiana (El missatger), Pilar Barrera (Raquel).

Sinopsi: En plena guerra que col·loca un tirà en el poder, un desertor acudeix a un poble a punt de ser 
desallotjat en el qual només sobreviuen cinc persones: un funcionari anomenat Pablo (Sergio Peris-
Mencheta) i la seva esposa María (Carmen del Valle), un enterramorts (Manuel de Blas) i un terrisser i la 
seva filla Raquel (Pilar Barrera). En un principi el jove arriba per arreglar una campana espatllada, però la 
seva presència allà desencadena canvis fonamentals en la convivència dels seus habitants. En aquelles 
terres hi ha la creença que la nota musical que surt del bronze pot allunyar les tempestes i, d'aquesta 
manera, el cel s'obrirà pas entre els núvols perquè Déu pugui contemplar les guerres a la terra.

Viento de tierra
(Vento di terra)

Gènere: Drama
Director: Vincenzo Marra
Protagonistes: Francesco Giuffrida (Luca), Vincenza Modica (Antonietta), Vincenzo Pacilli 
(Vincenzo), Giovanna Ribera (Marina), Edoardo Melone (Bruno), Francesco Di Leva 
(Tarantino).

 
Sinopsi: No és fàcil ser un noi de divuit anys en un barri marginal de Nàpols i molt menys, haver de fer 
front a la mort d'un pare i als compromisos econòmics que se'n deriven. Per això Enzo (Vincenzo Pacilli), 
que viu a Secondigliano, a la perifèria napolitana, ha de llançar-se al món laboral per intentar conservar 
l'estatus i la dignitat que la família amenaça de perdre. La determinació del noi davant les dificultats faran 
que aquest sàpia fer front als esdeveniments i així posar un paracaigudes per frenar l'inevitable descens.

Chicken Little
(Chicken Little) 

Gènere: Animació
Director: Mark Dindal
Protagonistes: Zach Braff (Chicken Little), Garry Marshall (Buck Cluck), Don Knotts 
(Major Turkey Lurkey), Patrick Stewart (Sr. Woolensworth), Amy Sedaris (Foxy Loxy), 
Steve Zahn, Joan Cusack (Abby Mallard), Wallace Shawn, Harry Shearer, Fred Willard 
(Melvin), Catherine O'Hara (Tina), Patrick Warburton (Alien Policia), Adam West, Mark 
Walton (Goosey Loosey), Mark Dindal, Dan Molina, Joe Whyte, Sean Elmore.

 
Sinopsi: Ha transcorregut un any des del "malaguanyat incident de la gla" quan Chicken Little va provocar 
un gran enrenou al seu poble natal d'Oakey Oaks en proclamar que el cel estava caient després de ser 
colpejat al cap pel que aparentment era una gla. Sense contemplacions, el valent pollet s'uneix a l'equip 
local de beisbol amb l'esperança de restablir la seva reputació i guanyar-se el respecte de son pare, Buck 
Cluck. Quan ell condueix el poble a una inesperada victòria, es converteix en el centre de tota l'atenció. 
Però tan aviat com el pollet campió és redimit, torna a rebre un altre cop al cap. I aquest cop el cel sí està 
caient!. Temorós de ser titllat un altre cop més de boig, es nega a explicar-li a ningú el que ha succeït. En 
compte d'això, recluta l'ajut dels seus amics més propers, Runt of the Litter, Abby Maldestra (àlies 
Aneguet Lleig), i Fish Out of Water (o Peix fora de l'aigua) en un intent per salvar el món i evitar que tot el 
poble se li encomani novament el pànic.
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El Exorcismo de Emily Rose
(The Exorcism of Emily Rose)

Gènere: Drama, terror, thriller 
Director: Scott Derrickson
Protagonistes: Laura Linney (Erin Bruner), Tom Wilkinson (Pare Richard Moore), 
Campbell Scott (Ethan Thomas), Colm Feore (Karl Gunderson), Jennifer Carpenter (Emily 
Rose), Mary Beth Hurt (Jueza Brewster), Shohreh Aghdashloo (Dra. Adani), Joshua Close 
(Jason), Kenneth Welsh (Dr. Mueller), Duncan Fraser (Dr. Cartwright), JR Bourne (Ray), 
Henry Czerny (Dr. Briggs).

 
Sinopsi: L'església catòlica, adoptant una decisió sense precedents, va reconèixer oficialment la possessió 
demoníaca d'una estudiant de dinou anys que acabava d'ingressar a l'universitat. Mitjançant aterridors 
flashbacks, L'exorcisme d'Emily Rose (Jennifer Carpenter) narra l'inoblidable judici del capellà acusat de 
negligència a conseqüència de la mort de la jove que es creia posseïda pel diable. Inspirada en fets reals, 
Erin Bruner (Laura Linney) és l'advocada que s'encarrega de la defensa del Pare Richard Moore (Tom 
Wilkinson), el capellà que va dur a terme el controvertit exorcisme. Emily Rose deixa el protegit ambient 
de la seva llar rural per anar a la universitat sense la més petita sospita del que li espera. Una nit, sola al 
seu dormitori, pateix la primera "al·lucinació" i pèrdua de coneixement aterridores. Ja que els atacs són 
cada cop més freqüents i intensos, Emily, catòlica devota, decideix sotmetre's a un exorcisme dirigit pel 
capellà de la seva parròquia, el pare Richard Moore. En morir la jove durant l'aterridor exorcisme, acusen 
el sacerdot d'homicidi negligent. Erin Bruner, una excel·lent advocada defensora, accepta a desgrat 
representar el Pare Moore a canvi de la seguretat d'un contracte de societat amb el seu bufet d'advocats. A 
mesura que el judici avança, el cinisme i ateisme d'Erin trontollen a causa de la fe indestructible del Pare 
Moore i als fets, esborronadors i inexplicables, que envolten el cas.

En sus zapatos
(In her shoes)

Gènere: Comèdia
Director: Curtis Hanson
Protagonistes: Cameron Diaz (Maggie Feller), Toni Collette (Rose Feller), Shirley 
MacLaine (Ella), Mark Feuerstein (Simon Stein), Brooke Smith (Amy), Francine Beers 
(Sra. Lefkowitz), Richard Burgi (Jim Danvers), Ken Howard (Michael Feller), Candice 
Azzara (Sydelle Feller), Jackie Geary (My Marcia), Norman Lloyd (Sr. Sofield), Eric Balfour 
(Grant), Andy Powers (Tim), Marcia Jean Kurtz (Sra. Stein), Anson Mount (Todd), Nicole 

Randall Johnson (Assistenta de Rosa).

 
Sinopsi: 'En sus zapatos' és una història que passa alternativament de la rialla a l'angoixa sobre dues 
germanes amb res en comú llevat que totes dues gasten el mateix número de sabata. Maggie (Cameron 
Diaz) i Rose Feller (Toni Collette) són molt amigues i pols oposats quan es tracta de valors, objectius en la 
vida i forma de ser. Maggie és una noia atractiva, alegre i sense complexos que a males penes ha acabat 
l'institut, a la qual li duren molt poc els treballs i que creu que el seu gran actiu és l'atracció que desperta 
entre el sexe masculí. La seva recurrent condició de desocupada la deixa pràcticament sense casa així que 
ha d'anar donant tombs de sofà en sofà de casa dels seus amics i els seus parents. Sense cap confiança en 
la seva capacitat intel·lectual, prefereix els maquillatges als llibres i té un talent innat per triar els 
accessoris i la roba prefectes per qualsevol ocasió. Rose (Toni Collette) és una advocada formada a 
Princeton que treballa en una signatura de primer ordre de Filadèlfia. El seu pis del període anterior a la 
guerra està bellament decorat i és el seu refugi enfront del món exterior. Amb el seu monòton treball, 
lluita constantment contra la bàscula i mai no se sent còmoda amb la roba que porta. La seva baixa 
autoestima respecte a la seva aparença física ha deixat reduïdes a menys de zero les seves cites. L'única 
alegria de Rose en la vida són les sabates (perquè sempre li cauen bé), però malauradament té poques 
oportunitats de lluir-les i traure-les de l'armari. Després d'una baralla campal, les dues germanes tenen 
per endavant un llarg i tortuós camí fins a arribar a estimar-se novament, ajudades pel descobriment 
d'una àvia materna (Shirley MacLaine) que pensaven que era morta. A través de la seva nova relació amb 
la seva àvia, Maggie i Rose aprenen a fer les paus amb si mateixes i entre elles.
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Kiss Kiss, Bang Bang
(Kiss Kiss, Bang Bang) 

Gènere: Comèdia, acció, thriller 
Director: Shane Black
Protagonistes: Val Kilmer (Perry Van Shrike), Robert Downey Jr. (Harry Lockhart), 
Michelle Monaghan (Harmony Faith Lane), Corbin Bernsen (Harlan Dexter).

 
Sinopsi: Harry Lockhart (Robert Downey, Jr.) és en essència un tipus decent. És cert que és un lladre de 
poca importància que va per la vida amb una barreja no massa sòlida d'encant desfasat i optimisme 
inconscient, però vol fer el correcte. Encara que no sap exactament com. L'eterna mala sort de Harry 
comença a millorar quan ell i el seu soci estan fent algunes "compres" nadalenques fora d'hores en una 
botiga de joguines de Nova York i l'alarma de seguretat acaba els fa fugir. En la seva frenètica fugida de la 
policia, Harry es veu ficat sense voler en una audició per a una pel·lícula de detectius de Hollywood i, en un 
tres i no res, el productor se l'emporta amb avió a Los Angeles per fer-li una prova. Llançat al feroç món 
dels professionals, estafadors, perdedors i aspirants de Los Angeles, a Harry li adjudiquen el dur detectiu 
privat Perry van Shrike (Val Kilmer), també conegut com "Gay Perry", perquè li prepari per a la seva 
prova. Gay Perry és inflexible, despietadament dur i gai. També té poca paciència amb Harry, que posa a 
prova el seu talent per a la interpretació fent-se passar per detectiu. Sembla cosa del destí quan el lladre 
que intenta ser actor fent-se passar per detectiu s'encreua amb Harmony Faith Lane (Michelle Monaghan), 
una aspirant a actriu que necessita la seva ajuda. Inspirada pel seu heroi Jonny Gossamer, un fictici i 
endurit detectiu privat que apareix en una sèrie de barates novel·les de detectius, Harmony es va 
traslladar a Hollywood per fer realitat els seus somnis, però després d'uns anys i molts rebutjos, s'enfronta 
a la dura realitat que potser els seus millors dies hagin quedat enrera. Quan el misteriós suïcidi de la 
germana d'Harmony s'encreua amb un cas aparentment sense relació que Harry i Gay Perry estan 
investigant, de sobte es veuen embolicats en un misteriós cas d'un assassinat real. Apareixen i 
reapareixen cossos, els secrets de família molt de temps amagats surten a la llum al mig del caos 
regnant... i el que va començar com un viatge gratis a Los Angeles pot convertir-se per a Harry en un 
viatge d'anada al dipòsit de cadàvers de la ciutat. Si vol seguir viu i convertir-se en l'heroi i que Harmony 
necessita que sigui, Harry haurà de convèncer l'indomable Gay Perry que l'ajudi a resoldre el cas. Haurà de 
canalitzar la dura fatxenderia de Jonny Gossamer. I una petita dosi de sort- o és el destí? - tampoc no 
aniria malament.

Malas temporadas

Gènere: Drama
Director: Manuel Martín Cuenca
Protagonistes: Javier Cámara (Mikel), Nathalie Poza (Ana), Eman Xor Oña (Carlos), 
Leonor Watling (Laura), Fernando Echebarria (Fabré), Gonzalo Pedrosa (Gonzalo), Pere 
Arquillué (Pascual), Raquel Vega (Rita).

Sinopsi: En un institut, a la meitat de la classe, un grup d'adolescents està fent un examen. Tots semblen 
molt concentrats, tots menys un: Gonzalo Gonzalo Pedrosa, que ha decidit no escriure res i deixar el seu 
full en blanc. Tant li fa que el suspenguin, tant li fa que sa mare s'enfadi amb ell. De fet, això és el que vol. 
No sap per què, però no li agrada com són les coses al seu entorn i ha decidit que el món s'aturarà... 
almenys, el seu món s'aturarà. No molt lluny d'allà, una dona agafa un tren de rodalia: és Ana (Nathalie 
Poza), la mare de Gonzalo. Com cada matí torna al seu treball en una ONG d'ajut als refugiats: el més 
important de la seva vida, la qual cosa ocupa tot el seu temps. Perquè el seu fill ja és prou gran per 
valdre's per si mateix, i l'amor... l'amor fa temps que ja no funciona. Mentrestant, en un descampat als 
afores de l'aeroport de Madrid, Carlos (Eman Xor Oña), un cubà exiliat, veu aterrar els avions. Carlos era 
pilot a Cuba i va ser l'últim amor d'Ana. Ara, ja només són amics. Carlos es dedica a guanyar-se la vida 
fent contraban de cigars i objectes d'art de l'illa: una manera de sobreviure. Però, Carlos no està satisfet 
amb la seva vida... i somia d'anar-se'n molt lluny d'Espanya. Al mateix temps, un home camina per una 
carretera desolada fins una parada d'autobús. És Mikel (Javier Cámara), que acaba de sortir de la presó. 
L'autobús no apareix, Mikel encén un cigar mentre espera. És un cigar especial: un regal de Pascual (Pere 
Arquillué), el seu company de cel·la durant quatre anys. Pascual va sortir fa més d'un any, des de llavors 
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no ha tornat a saber res més d'ell. Ara, allà, en aquella carretera solitària, Mikel fuma i pensa en ell... en la 
manera de trobar-lo i ajustar comptes. La vida d'Ana, Carlos i Mikel s'anirà relacionant a poc a poc. 
Cadascú haurà d'enfrontar-se als seus propis problemes i prendre les seves pròpies decisions, però, tots 
ells s'influiran i s'ajudaran. Passaran una mala temporada, i lluitaran per superar-la.

Naina
(Naina)

Gènere: Terror
Director: Shripal Morakhia
Protagonistes: Urmila Matondkar (Naina), Anuj Sawhney (Dr. Sameer Patel), Shweta 
Konnur (Khemi), Amardeep Jha (Madre de Khemi), Kamini Khanna (Dadi), Sulabha Arya 
(Parvati), Morne Botes.

 
Sinopsi: Un dia d'eclipsi solar, una nena de cinc anys, Naina (Urmila Matondkar), perd la vista i els seus 
pares en un accident a Londres. Vint anys més tard, li és tornat el do de la vista gràcies a les meravelles 
de la ciència moderna. El seu període de foscor ja ha acabat… o no?. Un període encara més fosc comença. 
Que és aquesta maledicció que la persegueix?. Aconseguirà fugir d'ella?. Destruirà aquest nou sentit 
extraordinari que posseeix la seva vida?. Aconseguirà mai tornar a la seva vida normal?. Naina és la 
història d'una jove que intenta trobar respostes a tots aquests misteris sobrenaturals. Ho aconseguirà?.

Saraband
(Saraband)

Gènere: 
Director: Ingmar Bergman
Protagonistes: Liv Ullmann (Marianne), Erland Josephson (Johan), Börje Ahlstedt 
(Henrik), Julia Dufvenius (Karin), Gunnel Fred (Martha).

 
Sinopsi: A Saraband, Marianne (Liv Ullmann) i Johan (Erland Josephson) tornen a trobar-se després 
d'haver estat separats trenta anys. De sobte, Marianne sent la necessitat de veure novament el seu 
exmarit. Decideix anar a visitar Johan a la seva antiga residència d'estiu situada a la província de Dalarna. 
Així, un preciós dia de tardor, es col·loca al costat del sofà reclinable i el desperta amb un petó de bon dia. 
A la casa també passen l'estiu el fill de Johan, Henrik (Börje Ahlstedt) i la filla d'aquest, Karin (Julia 
Dufvenius). Henrik imparteix classes de violoncel a la seva filla i té plans de futur per a ella. La relacions 
pare-fill són tenses, però tots dos són protectors amb Karin. Guarden dol a Anna, la estimada dona 
d'Henrik, que va morir dos anys abans, però que segueix encara present en la seva vida. Marianne no 
tardarà a adonar-se que les coses no van tan bé, i es veu embolicada sense voler-ho en una complicada i 
incòmoda lluita pel poder.

Una canción del pasado
(A love song for Bobby Long)

Gènere: Drama
Director: Shainee Gabel
Protagonistes: John Travolta (Bobby Long), Scarlett Johansson (Pursy Will), Gabriel 
Macht (Lawson Pines), Deborah Kara Unger (Georgianna), Dane Rhodes (Cecil), David 
Jensen (Junior), Clayne Crawford (Lee), Sonny Shroyer (Earl), Walter Breaux (Ray), Carol 
Sutton (Ruthie), Warren Kole (Sean), Bernard Johnson (Tiny).

 
Sinopsi: Som en una part oblidada de Nova Orleans. Purslane Hominy Will (Scarlett Johansson), una 
adolescent solitària i fastiguejada, torna a la que va ser la ciutat de la seva infantesa després d'haver 
sentit que sa mare ha mort. Creient trobar-se la casa abandonada, Pursy es queda garratibada després de 
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comprovar que l'habiten dos homes les vides de la qual van prendre la drecera equivocada fa anys. Amics 
de sa mare, Bobby Long (John Travolta), antic professor de literatura, i el seu protegit, el biògraf Lawson 
Pines (Gabriel Macht) s'han instal·lat còmodament a la desballestada casa des de fa ja anys i no tenen cap 
intenció d'anar-se'n. Quan cada un d'ells es manté impassible, acaben per veure's obligats a tractar de 
conviure, establint així el marc per a la història de tres persones i la seva inversemblant llar. A mesura que 
el temps passa, Bobby, Lawson i Pursy queden perplexos davant el que descobreixen d'ells mateixos i del 
relat de les seves respectives vides, evidenciant les aparentment poques possibilitats que han entrellaçat 
les seves vides inextricablement.

Veinte años no es nada

Gènere: Documental
Director: Joaquín Jordá

Sinopsi: Aquest llargmetratge documental pretén reconstruir la història dels últims vint-i-cinc anys del 
nostre país a partir del recorregut vital de les persones que van protagonitzar l'experiència autogestionaria 
de la fàbrica Numax a finals dels anys setanta. La seqüència de la festa final de "Numax presenta..." 
s'encarrega d'obrir el nou documental. Al llarg d'aquesta festa que posava fi a una experiència de dos anys 
d'autogestió, escoltem els desitjos d'uns quants treballadors, quan estan a punt d'abandonar la seva 
condició d'assalariats. Estudiar per a mestra, abandonar la ciutat per veure créixer els fills al camp, 
lamentar-se per les poques possibilitats a una edat avançada, proposar-se no tornar a ser dirigit per 
patrons o no fer res mai més. Abandonada la joventut i en plena maduresa, potser hauran fet realitat els 
seus somnis. Continuen vivint on vivien o han canviat de paisatge. Alguns han mort. Les empremtes de 
tots ells ens serviran per traçar el fidel retrat d'una classe i una generació que va viure els difícils anys de 
la reconversió industrial. La seva experiència ens servirà a més per repassar i dibuixar la intensa història 
dels últims anys en el nostre país. Des del fallit cop d'estat del 23 de febrer de 1981, al primer govern 
socialista liderat per Felipe González el 1982, fins a la irrupció de la dona en llocs de prestigi de la vida 
social, política i econòmica, la despenalització de l'avortament el 1985, la incorporació a la Comunitat 
Econòmica Europea i a l'OTAN o l'entrada plena a l'economia de lliure mercat i, en l'actualitat, el fenomen 
de la nova immigració que ve una mica de tot arreu. El documental pretén ser un assaig fílmic sobre 
l'anomenada transició tan afalagada, tan publicitada i, fins i tot, presa en altres països com a exemple per 
canviar de règim polític sense alterar ni la societat ni el model econòmic. Es tracta, en definitiva, de tancar 
el cercle obert fa un quart de segle amb "Numax presenta...".

El niño
(L'Enfant / The child)

Gènere: Drama, romàntica
Director: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Protagonistes: Jérémie Renier (Bruno), Déborah François (Sonia), Jérémie Segard 
(Steve), Fabrizio Rongione (Jove perdulari), Olivier Gourmet, Stéphane Bissot, Mireille 
Bailly (Mare de Bruno), Samuel De Ryck (Thomas), Sophia Leboutte (Inspector).

 
Sinopsi: Bruno (Jérémie Renier) té vint anys i Sonia (Déborah François) divuit. Viuen del subsidi que ella 
rep i dels petits robatoris. Sonia acaba de tenir Jimmy, el seu nadó. Com pot Bruno convertir-se en un 
pare, essent tan despreocupat i vivint només al dia i amb els diners que treu dels seus negocis?.
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Elizabethtown
(Elizabethtown) 

Gènere: Drama
Director: Cameron Crowe
Protagonistes: Orlando Bloom (Drew Baylor), Kirsten Dunst (Claire Colburn), Susan 
Sarandon (Hollie Baylor), Judy Greer (Heather Baylor), Jessica Biel (Ellen Kishmore), Alec 
Baldwin (Phil), Jed Rees (Chuck Hasboro), Emily Rutherfurd (Cindy Hasboro), Bruce McGill 
(Bill Banyon).

 
Sinopsi: Drew Baylor (Orlando Bloom) és expulsat de la fàbrica de sabates en què treballava després 
d'haver-los fet perdre milers de milions de dòlars. Al mateix temps, la seva núvia Ellen li diu que la seva 
relació ha acabat. A punt de suïcidar-se, Drew rep notícies que son pare ha mort. Drew ha d'anar a 
Kentucky, Elizabethtown per complir els desitjos de son pare abans de morir. En el viatge, coneix Claire 
Colburn (Kirsten Dunst) i Drew s'enamora completament d'ella. Claire l'ajuda a recuperar l'alegria de viure.

Elsa & Fred
(Elsa & Fred) 

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Marcos Carnevale
Protagonistes: Manuel Alexandre (Fred), China Zorrilla (Elsa), Blanca Portillo (Cuca), 
Jose Ángel Egido (Paco), Federico Luppi (Pablo), Fanny Gautier (Laura), Omar Muñoz 
(Javi), Roberto Carnaghi (Gabriel), Gonzalo Urtizberéa (Alejo), Carlos Álvarez Novoa 
(Juan).

 
Sinopsi: És una història d'amor tardà. Una història de dues vides que al final del camí descobreixen que 
mai no és tard per estimar… ni per somiar. Elsa (China Zorrilla) té 82 anys, dels quals 60 va viure somiant 
un moment que ja havia estat somiat per Fellini: l'escena de La dolce vita a la Fontana di Trevi. Igual, però 
sense Anita Ekberg sinó ella. Sense Marcello Mastroiani, sinó amb aquest amor que va tardar tant de 
temps a aparèixer. Alfredo (Manuel Alexandre) és una mica més jove que Elsa i sempre va ser un home bo 
que va complir amb el seu deure. En quedar vidu, desconcertat i angoixat per l'absència de la seva dona, 
la seva filla l'insta a mudar-se a un apartament més petit on coneix Elsa. A partir d'aquest moment, tot es 
transforma. Elsa irromp en la seva vida com un remolí disposada a demostrar-li que el temps que li queda 
de vida -molt o poc- és preciós i pot gaudir-ho com li sembli. Fred es deixa portar pel vertigen d'Elsa; per 
la seva joventut; per la seva intrepidesa; per la seva bella bogeria. És així com Alfredo (o Fred com 
l'anomena Elsa) aprèn a viure.

Los renegados del diablo
(The devil's rejects)

Gènere: Terror
Director: Rob Zombie
Protagonistes: Sid Haig (Capità Spaulding), Bill Moseley (Otis), Sheri Moon (Baby), 
Danny Trejo (Rondo), William Forsythe (Xèrif Wydell), Matthew McGrory (Tiny), Leslie 
Easterbrook (Mare Firefly), Geoffrey Lewis (Roy Sullivan), Priscilla Barnes (Gloria 
Sullivan), Lew Temple (Adam Banjo), Dave Sheridan (Agent Ray Dobson), Kate Norby 
(Wendy), Dallas Page (Billy Ray Snapper), Brian Posehn (Jimmy), Michael Berryman 

(Clevon), P.J. Soles (Susan), Jossara Jinaro (Maria), Kelvin Brown (Bubba).

 
Sinopsi: La família Firefly es desperta un matí a ritme dels trets del Xèrif Wydell (William Forsythe) i un 
equip d'homes armats que han rodejat casa seva, però només Otis (Bill Moseley) i la seva germana, Baby 
(Sheri Moon) aconsegueixen escapar il·lesos del tiroteig. Amagats en un motel de mala mort, els dos 
germans esperen son pare, l'errant capità Spaulding (Sid Haig), acabant amb la vida de qualsevol que 
s'interposi en el seu camí. Segons creix el nombre de víctimes, el Xèrif Wydell decideix prendre's la llei pel 
seu compte, aplanat el camí cap a un dels enfrontaments més depravats i terrorífics de la història del 
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cinema.

Plan de vuelo: Desaparecida
(Flightplan)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Robert Schwentke
Protagonistes: Jodie Foster (Kyle Pratt), Peter Sarsgaard (Gen Carson), Sean Bean 
(Capità Rich), Erika Christensen (Fiona), Kate Beahan (Stephanie), Marlene Lawston 
(Julia), Christopher Gartin (Mike), David A. Farkas (Steward), Brent Sexton (Elias), 
Victoria Spark (Victoria).

 
Sinopsi: A 12.000 metres del terra, a bord d'un tenebrós E-474, Kyle Pratt (Jodie Foster) s'enfrontarà al 
pitjor malson de qualsevol mare: la seva filla Julia (Marlene Lawston), de sis anys, desapareix sense deixar 
ni rastre al mig d'un vol Berlín - Nova York. Kyle, que encara no s'ha recuperat de la inesperada mort del 
seu marit, intentarà desesperadament demostrar a la incrèdula tripulació i als passatgers que no està boja 
i haurà de fer front a la possibilitat que realment hagi perdut el trellat. Malgrat que ni Rich (Sean Bean), el 
capità del vol, ni l'oficial Gen Carson (Peter Sarsgaard) volen dubtar de l'afligida viuda, tot sembla indicar 
que la seva filla mai no va pujar a l'avió, despertant la paranoia i el dubte dels passatgers i la tripulació de 
l'avió. Desesperadament sola, Kyle només podrà comptar amb les seves conviccions per resoldre aquest 
misteri i salvar la seva filla.

Segundo asalto

Gènere: Drama
Director: Daniel Cebrián
Protagonistes: Dario Grandinetti (Vidal), Alex González (Ángel), Eva Marciel (Alicia), 
Alberto Ferreiro (Dienteputo), Maru Valdivieso (Estrella), Laura Aparicio (Pilar), Pepo Oliva 
(Paco "El tigre"), Francesc Orella (Mendiri).

 
Sinopsi: Ángel (Alex González) té ben just vint anys, un treball precari, pocs amics i una carrera com a 
boxejador no molt prometedora. Vidal (Dario Grandinetti), atracador professional de bancs, torna 
d'Argentina i irromp en la seva vida. A partir d'aquest moment, el fràgil univers de Ángel trontolla i ell es 
veu abocat a triar entre l'única vida que coneix i el futur que li ofereix Vidal: diners, reconeixement i 
respecte. Ángel ha de decidir qui és i qui vol ser en realitat.

Trece entre mil

Gènere: Documental
Director: Iñaki Arteta

Sinopsi: Per a milers de ciutadans espanyols el terrorisme d'ETA ha estat determinant en la seva vida, 
però a causa del silenci a què també van ser condemnats, molt poc és el que sabem del complex o el 
sorprenent dels esdeveniments viscuts per ells, de les peripècies de la seva experiència vital posterior. 
Homes, dones i nens assassinats, uns indiscriminadament, altres després de patir una cruel persecució al 
més pur estil nazi, componen les tretze històries d'aquest treball documental que constitueixen una mera 
representació del gran col·lectiu d'afectats per terrorisme en el nostre país, però sobretot són l'encarnació 
física del dolor sense límit que produeixen la injustícia de l'assassinat i la falta de solidaritat social. Una 
pregunta queda a l'aire en la pel·lícula: com és possible que en una societat del segle XX, culta i en 
democràcia, el terrorisme hagi sembrat tants dubtes sobre la seva legitimitat i les víctimes hagin estat 

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/actual/novembre.html (10 de 14)25/11/2005 11:57:06

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/flightplan/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://flightplan.movies.go.com/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/touchstone/flightplan/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
javascript:MM_openBrWindow('http://www.sogecine-sogepaq.com/segundoasalto/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.sogecine-sogepaq.com/segundoasalto/
javascript:MM_openBrWindow('http://www.sogecine-sogepaq.com/segundoasalto/','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.treceentremil.com/


Tinet - Tarragona InterNET

sotmeses durant tant de temps a l'abandó per part dels seus conciutadans?. "Trece entre mil" és una 
pel·lícula pertorbadora. Però una obra necessària, perquè és patent que la ciutadania només molt 
recentment ha començat a sentir com seva la veritable tragèdia que el terrorisme. "Trece entre mil" vol ser 
la resposta a l'alarmant manca de propostes cinematogràfiques actuals compromeses amb la crua realitat 
social del terrorisme al nostre país.

A golpes

Gènere: Drama
Director: Juan Vicente Córdoba
Protagonistes: Natalia Verbeke (María), Juana Acosta (Juanita), Zay Nuba (Nitzia), 
Marian Álvarez (Vicky), María Vázquez (Mena), Daniel Guzmán (Fran), Alfredo Villa 
(Mariano), María Reyes Arias (Lola), Andrés Gertrudix (Pipo), Carlos Kaniowsky (Padre 
María), Javier Pereira (Patrulla).

 
Sinopsi: Per què uns tant i altres tan poc?. Es qüestionen María (Natalia Verbeke), Juanita (Juana Acosta), 
Vicky (Marian Álvarez), Mena (María Vázquez) i Nitzia (Zay Nuba), cinc noies menors de 25 anys, que 
viuen en un barri als afores de Madrid, sense esperança d'un futur encoratjador. Somien amb ànsia 
aconseguir tot allò que desitgen però veient que la vida per si mateixa no els ho dóna, decideixen anar-hi 
darrera sense qüestionar-se els mitjans que utilitzen per aconseguir-ho i s'ho maneguen per fer estampar 
el cotxe davant botigues, enfrontant-se a les bandes de nois que dominen aquest negoci. "Si la vida no ens 
dóna el que necessitem, llavors hi anem al darrera i ho agafem. Sabem que fem malament però suposo 
que nosaltres ho veiem com una manera de tirar endavant". Només l'amor, també present en la seva vida, 
alleujarà una mica el seu dolor.

Camarón

Gènere: Musical, Biopic
Director: Jaime Chavarri
Protagonistes: Óscar Jaenada (Camarón de la Isla), Jacobo Dicenta (Luquitas), Verónica 
Sánchez (La Chispa), Mercé Llorens (Isabel), Martín Bello (Manuel), Raúl Rocamora (Paco 
de Lucía), Alfonso Begara (Tomatito), Manolo Caro (Juan Luis), Rosa Estévez (Juana), 
Chiqui Maya (Paco Cepero).

 
Sinopsi: Camarón (Óscar Jaenada), és la biografia inèdita del geni de la música flamenca: José Monge 
Cruz "Camarón de la Isla". La pel·lícula sobre Camarón tria el personatge com a protagonista absolut. Un 
recorregut per la seva vida i obra, un acostament a aquest genial 'cantaor' que va innovar en el flamenc, 
va influir en les noves generacions i va trencar barreres socials i artístiques. Els seus desitjos, els seus 
èxits, les seves lluites són ingredients d'una trajectòria personal que es veuen reflectits en la seva visió 
particular de fer música, una forma nova de fer i escoltar flamenc i que Camarón va ensenyar al 
món."Camarón" està dividida en tres etapes: el descobriment, la confirmació i reconeixement i comiat. En 
cada una d'elles Camarón de la Isla està resguardat per personatges de la cultura flamenca com Paco de 
Lucía (Raúl Rocamora), Tomatito (Alfonso Begara), Paco Cepero (Chiqui Maya), etc. I el preciós llegat de 
les seves cançons aniran marcant la història com a element imprescindible. La seva etapa més prolífica, 
presenta llums i ombres reflectides en els seus embolics amorosos, el seu reconeixement nacional i 
internacional, la gravació de discos que revolucionen la interpretació del flamenc, la seva boda amb 
Dolores "La Chispa" (Verónica Sánchez), el flirteig amb les drogues i el seu deteriorament físic a molt 
ràpida edat.
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El jardinero fiel
(The Constant Gardener)

Gènere: Drama, thriller
Director: Fernando Meirelles
Protagonistes: Ralph Fiennes (Justin Quayle), Rachel Weisz (Tessa Quayle), Hubert 
Koundé (Arnold Bluhm), Danny Huston (Sandy Woodrow), Daniele Harford (Miriam), 
Packson Ngugi (Oficial en Morgue), Damaris Itenyo Agweyu (Esposa de Journo), Bernard 
Otieno Oduor (Journo), Bill Nighy (Sir Bernard Pellegrin), Keith Pearson (Portero de 
Coleridge), John Sibi-Okumu (Dr. Joshua Ngaba), Donald Sumpter (Tim Donohue), Archie 

Panjabi (Ghita Pearson), Nick Reding (Crick).

 
Sinopsi: En un remot lloc al nord de Kenya, assassinen brutalment l'activista més compromesa de la zona, 
la brillant i apassionada Tessa Quayle (Rachel Weisz). Un metge local que l'acompanyava ha fugit i tot 
sembla apuntar cap a un crim passional. Sandy Woodrow (Danny Huston), Sir Bernard Pellegrin (Bill 
Nighy) i els altres membres de l'Alt Comissionat Britànic estan convençuts que el vidu de Tessa, el pacífic i 
poc ambiciós Justin Quayle (Ralph Fiennes) deixarà l'afer a les seves mans, però estan molt equivocats. 
L'equilibri professional del diplomàtic ha fet un tomb en perdre la dona a qui tant estimava. Aquests dos 
éssers tan oposats s'atreien mútuament i gaudien d'un feliç matrimoni. Els records d'aquesta unió forcen 
Justin a prendre una decisió per primer cop en la seva vida personal i professional. Perseguit pels 
penediments i ferit pels rumors de les suposades infidelitats de la seva esposa, Justin se sorprèn a si 
mateix llançant-se a una perillosa odissea. Ha decidit netejar el bon nom de la seva dona i "acabar el que 
ella va començar". Per aconseguir-ho, ha d'aprendre sobre la marxa com funciona la indústria 
farmacèutica, ja que Tessa estava a punt de descobrir un escàndol, i viatjarà per dos continents a la 
recerca de la veritat. No tardarà a adonar-se de l'existència d'una conspiració tan letal com comuna que 
s'ha cobrat la vida d'innocents i posarà la seva en perill.

Inmersión letal
(Into the blue)

Gènere: Acció, aventures 
Director: John Stockwell
Protagonistes: Paul Walker (Jared), Jessica Alba (Sam), Scott Caan (Bryce), Ashley 
Scott (Amanda), Josh Brolin (Bates), James Frain (Reyes), Dwayne Adway (Roy), Tyson 
Beckford (Primo), Zach Capetola, Gill Montie (el Gran Dave), Ramon Saunders (Tech-9), 
Chris Taloa (Quinn)

 
Sinopsi: Quan quatre bussejadors d'estil lliure descobreixen un llegendàries restes (i es rumoreja que 
contenen milions de dòlars en or) creuen que el seu somni de trobar un tresor amagat s'ha fet realitat. 
Però prop d'allà, al fons de l'oceà, desenterren un altre misteri més sinistre. Aquests amics caçadors de 
tresors fan un pacte per mantenir en secret tots dos descobriments para d'aquesta forma poder excavar 
les restes abans que un caçador de tresors rival esbrini el seu secret i els pispi l'or. Però amb tant en joc, 
les seves lleialtats es veuen posades a prova. Fent front a perills ocults en qualsevol ocasió, els caçadors 
aviat es converteixen en la presa.

La monja

Gènere: Terror
Director: Luis de la Madrid
Protagonistes: Anita Briem (Eva), Belén Blanco (Julia), Cristina Piaget (La Monja, Sor 
Ursula), Manu Fullola (Gabriel), Alistair Freeland (Joel), Teté Delgado (Cristy), Oriana 
Bonet (Eulalia), Paulina Gálvez (Zoe), Natalia Dicenta (Susan), Lola Marcelli (Mary).

 
Sinopsi: Sis noies adolescents de 15 anys viuen internades en un sinistre col·legi. Allà passen els dies 
atemorides i maltractades per una temible monja. Un dia, la monja descobreix que una de les noies està 
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embarassada i, escandalitzada, intenta purificar-la. Les seves amigues assisteixen horroritzades a aquesta 
tortura i decideixen ajudar-la atrapades per la por i la ràbia. La monja mai no va ser vista de nou i el 
col·legi va tancar sobtadament al cap d'unes setmanes. 17 anys més tard, cada una d'aquelles 6 noies ha 
refet la seva vida per separat. Cada una va prendre el seu camí amb l'esperança que oblidar les unes a les 
altres les allunyaria d'aquest terrible secret del passat i aconseguirien enterrar-lo per sempre. Però una nit, 
una de les dones mor assassinada de manera brutal. Pocs dies després, una altra dona del mateix grup de 
les 6 amigues de l'internat mor de forma semblant. La resta comença a associar les morts i en veure les 
seves vides també en perill es veuen obligades a reunir-se després de tots aquests anys, enfrontant-se 
novament al seu fosc secret, el seu trauma, la seva realitat. Han d'acabar amb la Monja abans que ella 
acabi amb totes. Saben que ha tornat, i que cerca venjança. I l'única forma de vèncer la Monja és tornar al 
lloc on tot va succeir: l'Internat. Eva (de 17 anys), filla d'una de les dones assassinades, s'unirà a la resta 
de les dones i, acompanyada per uns amics, descobrirà a l'internat su aterridor i fosc passat.

El gran viaje
(Le grand voyage)

Gènere: Drama
Director: Ismaël Ferroukhi
Protagonistes: Nicolas Cazalé (Réda), Mohamed Majd (Pare), Jacky Nercessian 
(Mustapha), Ghina Ognianova (Dona), Kamel Belghazi (Khalid).

 
Sinopsi: Poques setmanes abans d'iniciar els seus exàmens per entrar a la universitat, Réda, un jove que 
viu al sud de França, es veu forçat a portar son pare a La Meca. Des del començament el viatge sembla 
difícil. Réda i son pare no tenen res en comú. Les converses es redueixen al mínim. Réda vol experimentar 
aquest viatge a la seva manera. Son pare exigeix respecte cap a ell i cap al pelegrinatge. A mesura que 
creuen països i coneixen diferents tipus de gent, Réda i son pare s'observen de forma acurada. Com poden 
tenir una relació si la comunicació és impossible?. Des del sud de França, a través d'Itàlia, Sèrbia, Turquia, 
Síria, Jordània, fins a Aràbia Saudita, la travessia arriba als 4.800 quilòmetres.

Match Point
(Match Point)

Gènere: Drama, thriller
Director: Woody Allen
Protagonistes: Scarlett Johansson (Nola Rice), Jonathan Rhys-Meyers (Chris Wilton), 
Emily Mortimer (Chloe Hewett Wilton), Matthew Goode (Tom Hewett), Brian Cox (Alec 
Hewett), Penelope Wilton (Eleanor Hewett), Layke Anderson, Alexander Armstrong, Morne 
Botes (Michael), Rose Keegan (Carol), Eddie Marsan (Reeves), James Nesbitt, Steve 
Pemberton (Di Parry), Rupert Penry-Jones, Miranda Raison (Heather).

 
Sinopsi: Chris (Jonathan Rhys-Meyers) dubta entre dues dones i en no trobar una sortida opta per una 
solució desesperada. L'acció es desenvolupa al mig de l'alta societat anglesa, amb una bella jove 
americana, Nola (Scarlett Johansson), que tracta d'obrir-se pas en el món del teatre a Londres i que 
s'interposa entre Chris i la seva dona Chloe (Emily Mortimer). Serà el germà ric de Chloe qui desencadeni 
els tràgics successos.
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Oculto

Gènere: Drama, thriller
Director: Antonio Hernández
Protagonistes: Laia Marull (Beatriz), Leonardo Sbaraglia (Álex), Angie Cepeda 
(Natalia), Gerardo Malla (Ignacio Wissman), Joaquín Climent (Roberto), Gary Piquer 
(Carlos), Emma Cohen (Leonor), Geraldine Chaplin (Adela), William Miller (Javier), 
Marta Aledo (Inés).

 
Sinopsi: Al centre cultural on treballa Beatriz (Laia Marull) se celebra una conferència sobre el significat 
dels somnis. Durant el col·loqui, Natalia (Angie Garrigar) transmet al públic i als ponents la seva inquietud 
sobre uns malsons que la vénen assaltant repetidament, i que ella interpreta com a premonicions i senyals 
sobrenaturals. Entre el públic, Álex (Leonardo Sbaraglia) pren notes de les estranyes casualitats narrades 
per Natalia. Nerviosa, Beatriz es desmaia prop de les butaques. Dies després, Álex i Natalia es tornen a 
posar en contacte per una qüestió de treball. Ell és director d'una revista cultural, i demostra un interès 
escèptic encara que professional pel tema dels somnis. Ella una executiva d'èxit que gaudeix a fons dels 
plaers de la vida, però el seu descans continuen pertorbant inexplicables fantasies oníriques. Álex i Natalia 
tenen quelcom en comú: cap d'ells no cerca un compromís a llarg termini. Tots dos, no obstant això, 
senten que una passió incontenible, irresistible, els atrapa. Natalia segueix cercat un sentit als somnis que 
la persegueixen. Beatriz es posa en contacte amb ella, perquè necessita trobar-li el significat a una bogeria 
passada que des de la tarda de la conferència ha pres una nova dimensió: el tatuatge que té prop del 
melic. Un tatuatge que s'assembla molt als símbols que Natalia veu durant els seus somnis. Un tatuatge 
que està obsessionant Beatriz. Les dues dones es posen d'acord per consultar una especialista en 
l'inexplicable, i Álex les acompanya. Natalia comença a sentir-se atrapada en un malson que es complica 
nit a nit. Beatriz se sent cada cop més atreta per Álex, amb qui inicia una investigació per trobar el nexe 
d'unió de tantes coincidències. Natalia, mentrestant, intenta mantenir-se desperta per qualsevol mitjà, 
aliena a tot allò que succeeix entre Álex i Bea. Álex, confús, comença a pensar que les seves creences no 
poden ajudar-lo a solucionar el que està passant ni en l'amor ni en els somnis. Davant la impotència de 
tots, els esdeveniments es precipiten i l'ombra d'una amenaça sense identificar els acorrala, posant en 
perill la vida d'un d'ells.

Virgen a los 40
(The 40 Year Old Virgin)

Gènere: Comèdia
Director: Judd Apatow
Protagonistes: Steve Carell (Andy Stitzer), Catherine Keener (Trish), Paul Rudd (David), 
Romany Malco (Jay), Seth Rogen (Cal), Elizabeth Banks (Beth), Leslie Mann (Nicky), Jane 
Lynch (Paula), Gerry Bednob (Mooj), Shelley Malil (Haziz), Kat Dennings (Marla).

 
Sinopsi: És la història d'un home de quaranta anys anomenat Andy Stitzer (Steve Carell), que treballa en 
un local de productes electrònics, viu en una casa plena de ninots de col·lecció amb els seus embolcalls 
originals, té vídeojocs d'última tecnologia i es trasllada al treball (l'únic lloc que justifica la sortida de casa) 
amb bicicleta. Com si tot això no fos prou trist, aquest home a més no ha estat mai al llit amb una dona. 
Quan els seus companys de treball ho descobreixen, intenten ajudar-lo portant-ho a festes, organitzant-li 
cites en hotels, li donen consells sobre les dones, encara que no sempre dels millors. I encara que sembli 
tot el contrari, gairebé sense esforç el nostre quarantí aconsegueix cites, les dones se'l miren, i fins i tot 
l'inviten a passar la nit amb elles. Però això no serà prou perquè Andy deixi de ser verge. A mesura que se 
succeeixen les seqüències del film, ens adonem que el seu problema no és un problema de virilitat, tampoc 
és timidesa ni homosexualitat reprimida. El “problema” té a veure al fet que no es va enamorar mai de cap 
dona, i no deixarà de ser verge fins que això no succeeixi.
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