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Cartellera d'octubre de 2004 

Más Falsas Apariencias
(The whole 10 yards)

Gènere: Comèdia, acció 
Director: Howard Deutch
Protagonistes: Bruce Willis (Jimmy 'El Tulipán' Tudeski), Matthew Perry (Nicholas 'Oz' 
Oseransky), Amanda Peet (Jill St. Claire), Kevin Pollak (Lazlo Gogolak), Natasha 
Henstridge (Cynthia Oseransky), Carl Ciarfalio (Escorta), Frank Collison (Strabo Gogolak), 
Johnny Messner (Zevo), Ward Shrake (Hoste 1 motel), Pierre-Benoist Varoclier (Hoste 2 
motel).

 
Sinopsi: L'assassí a sou Jimmy "El Tulipán" Tudeski (Bruce Willis) s'ha retirat i gaudeix d'una vida 
tranquil·la a Mèxic vivint en un bungalou situat a primera línia de platja. En el desenllaç de Falses 
Aparences (The Whole Nine Yards, 2000), Jimmy enganya el clan dels Gogolak i eludeix els federals 
simulant la seva pròpia mort gràcies a un historial dental fals proporcionat pel seu antic veí i amic Nicholas 
"Oz" Oseransky (Matthew Perry), un cirurgià dentista. Ara, segur al seu amagatall de la Baixa Califòrnia, 
Jimmy ha canviat l'escopeta per l'aspiradora i està aprenent a canalitzar la intensitat de la seva natura cap 
a ocupacions més domèstiques com la neteja, la decoració, o el perfeccionament de les seves capacitats 
culinàries alhora que reflexiona sobre els factors personals que el van dur a ser un delinqüent. 
Mentrestant, la seva esposa Jill (Amanda Peet), algú que idealitzadament ansieja ser una assassina i que 
encara ha de dur a terme un cop digne, somia amb els vells temps, quan l'única cosa que li preocupava 
netejar el seu experimentat home era les evidències. De sobte, davant la porta de Tudeski apareix un 
invitat imprevist. Es tracta d'Oz, desesperat i sense alè, a la recerca d'ajut per recuperar la seva esposa, 
Cynthia (Natasha Henstridge), que ha estat raptada pels Gogolak. Jimmy no pot mostrar-se menys 
interessat en l'afer. Ja no és la seva feina. No obstant això, abans que pugui desfer-se d'Oz, apareixen 
nous intrusos. El cap del clan Lazlo Gogolak (Kevin Pollak) -posat recentment en llibertat condicional- i els 
seus goril·les han seguit l'ingenu dentista des de Los Angeles fins al mateix jardí de Jimmy. En l'única cosa 
que ha estat pensant Lazlo a la presó ha estat en com revenjar-se de Jimmy per haver-se carregat el seu 
fill favorit, Yanni, i en com aconseguirà que aquest trampós d'Oz l'ajudi a sortir impune. Ara, Jimmy, Oz i 
Jill es veuran en una situació límit, i fins i tot hauran d'anar més enllà, per salvar Cynthia, donar-li una lliçó 
a Lazlo, i romandre un pas per davant de la creixent violència en aquesta seqüela de la comèdia Falses 
Aparences.

El exorcista: El comienzo
(Exorcist: The beginning)

Gènere: Terror
Director: Renny Harlin
Protagonistes: Stellan Skarsgard (Padre Merrin), James D'Arcy (Padre Francis), Izabella 
Scorupco (Sarah), Remy Sweeney (Joseph), Julian Wadham (Comandante Granville).

 
Sinopsi: El pare Lankester Merrin creu que ha albirat el rostre del Mal. En els anys posteriors a la Segona 
Guerra Mundial, Merrin (Stellan Skarsård) és implacablement assetjat pels records de l'atroç brutalitat 
perpetrada contra la gent innocent de la seva parròquia. Després de tot el que ha vist, la seva fe tant en el 
proïsme com en el Totpoderós l'ha abandonat. Ja no pot anomenar-se honestament un home de Déu. 
Merrin ha viatjat lluny de la seva Holanda natal en un desesperat intent de fugir dels horrors que ha 
presenciat allà. Mentre camina sense rumb pel Caire, és abordat per un col·leccionista d'antiguitats rares 
perquè s'incorpori a una excavació arqueològica britànica a la remota regió de Turkana a Kenya. Han 
desenterrat una església bizantina en un estat inexplicablement perfecte - com si hagués estat enterrada 
el dia en què es va acabar. El col·leccionista vol que Merrin, un arqueòleg educat a Oxford, trobi una antiga 
relíquia oculta dins de l'església abans que la descobreixen els britànics. Però sota l'església, quelcom molt 
més antic dorm, esperant a ser despertat. La bogeria s'apodera dels vilatans locals i del contingent de 
soldats britànics enviats per vigilar l'excavació. Merrin observa amb impotència com les atrocitats de la 
guerra es repeteixen contra un altre poble innocent - atrocitats que havia pregat no tornar a presenciar 
mai més. La sang d'innocents flueix abundantment sobre la planúria de l'Est d'Àfrica, i l'horror no ha fet 
més sinó començar. Al lloc en què va nèixer el Mal, Merrin veurà finalment el seu autèntic rostre.
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Blizzard, el reno mágico
(Blizzard)

Gènere: Familiar
Director: Levar Burton
Protagonistes: Brenda Blethyn, Christopher Plummer, Kevin Pollak, Mark Rendall, Zoe 
Warner.

 
Sinopsi: Jessica és una nena de deu anys desolada perquè la seva millor amiga acaba d'anar-se'n a viure 
a un altre lloc i estaran molt de temps separades. Però la seva excèntrica tieta Mille, una dona extravagant 
i rodamón, decideix narrar-li una història perquè entengui tot allò que significa l'amistat i el Nadal. La tieta 
Mille està disposada a animar la seva neboda Jessica entreteixint una història intemporal sobre l'amistat 
entre una nena patinadora de gel i un ren màgic. Katie és una jove que comença a desenvolupar un talent 
innat per al patinatge sobre gel i, encara que un antic campió olímpic, Otto, es converteix en el seu tutor, 
el pare de Katie perd el seu treball i a la família de Katie no li queda més remei que anar-se'n a viure a la 
capital, per la qual cosa no podrà continuar patinant. Mentrestant, al Pol Nord hi ha motius de celebració 
per a Santa i els seus elfs, perquè ha nascut Blizzard, un ren bebè fruit de Blitzen i Delphi. De seguida se 
suposava que Blizzard té els tres dons màgics d'un ren: la capacitat de volar, la capacitat de fer-se 
invisible, i la possibilitat de veure a través del cor. I per això és capaç d'intuir la tristesa de Katie, per la 
qual cosa decideix anar a investigar encara que saltant-se algunes normes establertes al Pol. Aviat 
s'estableix una amistat entre Katie i Blizzard el ren que salvarà tots els obstacles. Amb aquesta història de 
la tieta Millie Jess arriba a comprendre que una gran amistat no desapareix mentre es guardi al cor com un 
tresor.

Caminos cruzados
(Chemins de traverse)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Manuel Poirier
Protagonistes: Sergi López (Víctor), Kevin Miranda (Félix), Lucy Harrison (Roselyne), 
Mélodie Marcq (Myriam), Jacques Bosc (Jacques), Alain Bauguil (Ernest), Yre Coulibaly 
(Miranda).

Sinopsi: Víctor (Sergi López) és un home certament madur que viatja en el seu cotxe per les carreteres 
del seu país a la recerca de fortuna. I ho fa en companyia del seu fill Félix (Kevin Miranda), un jove 
adolescent que manté una actitud una mica escèptica envers son pare, i la veritat és que la seva relació 
resulta conflictiva, tant com marginal és la vida de tots dos. Víctor es dedica a sortir endavant com pot, 
fent petites estafes i enganys que els permeten sortir del pas, i almenys poder menjar i viatjar. Encara que 
per això es veuen obligats a viatjar de ciutat en ciutat en el moment que són descoberts, o quan ja creuen 
que n'hi ha prou. El que mai no saben és el que els espera més endavant ... segurament un altre lloc i una 
altra manera de tirar endavant. El que encara els manté units és el record de la mare morta: Felix pensa 
contínuament en ella, mentre que Víctor, que l'estimava amb tot el cor, la recorda amb gran malenconia. 
En aquesta vida errant, Felix tindrà la seva primera trobada amorosa, la qual cosa podrà ajudar-lo a 
comprendre millor el pare. No hi ha res com l'escola de la vida.

Coffee and Cigarettes
(Coffee and Cigarettes)

Gènere: Comèdia, musical 
Director: Jim Jarmusch
Protagonistes: Roberto Benigni (Roberto), Cate Blanchett (Cate/Shelly), Steve Buscemi 
(Camarero), Steve Coogan (Steve), Alfred Molina (Alfred), Bill Murray (Bill Murray), Iggy 
Pop (Iggy), Tom Waits (Tom), Isaach De Bankolé (Isaach), Jack White (Jack).
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Sinopsi: Coffee and Cigarettes és una sèrie de petites històries estructurades com una pel·lícula o 
viceversa. Cada una d'elles reuneix diversos personatges asseguts al voltant d'una taula prenent cafè, 
fumant cigarrets i discutint de temes tan diversos com la pols de cafeïna, Abbott i Costello, les teories 
sobre la conspiració contra Elvis, la correcta preparació de l'anglès, els invents de Nikola Tesla, la fictícia 
banda de rock Sqürl, París als anys vint, i l'ús de la nicotina com a insecticida. El repartiment és un 
extremadament eclèctic grup d'extraordinaris actors i músics que donen vida igualment a una eclèctica 
col·lecció de tipus rars, amb escenes fotografiades en blanc (cigarrets) i negre (cafè) per Frederick Elmes, 
Robby Müller, Ellen Kuras i Tom DiCillo.

Conociendo a Julia
(Being Julia)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: István Szabó
Protagonistes: Annette Bening (Julia Lambert), Jeremy Irons (Michael Gosselyn), Shaun 
Evans (Tom Fennel), Michael Gambon (Jimmie Langton), Juliet Stevenson (Evie), Bruce 
Greenwood (Lord Charles), Miriam Margolyes (Dolly de Vries), Lucy Punch (Avice 
Crichton), Maury Chaykin (Walter Gibbs), Sheila McCarthy (Grace Dexter), Rosemary 
Harris (Sra. Lambert, mare de Julia), Thomas Sturridge (Roger Gosselyn).

 
Sinopsi: Julia Lambert (Annette Bening) és el centre d'atenció. Ens trobem al Londres de 1938 i la 
atractiva actriu triomfa en la seva carrera teatral, infestada d'èxits. Es troba en el seu zenit físic i 
professional. Però les dives s'avorreixen aviat i Julia sent que tant la seva carrera com el seu matrimoni 
amb l'atractiu empresari Michael Gosselyn (Jeremy Irons) ja no li aporten l'emoció d'abans. Comencen a 
semblar caducs i insatisfactoris. Ella troba a faltar altres coses, que tenen més a veure amb la novetat, 
l'emoció i l'espurna que produeixen. Li fa falta quelcom que el faci sortir de la seva perillosa letargia quan 
apareix en escena el jove Tom Fennell (Shaun Evans), que es presenta com un fan de l'actriu i es confessa 
el seu més gran admirador. És tan ardent que Julia no es pot resistir i comença amb ell una apassionada 
relació. Julia pensa que un romanç serà el millor antídot per a la seva crisi d'edat. Però Tom Fennell no és 
el jove encantador que aparenta, sinó un home ambiciós que aconsegueix relegar cruelment la gran Julia 
Lambert a un paper secundari. Reunint totes les seves forces, Julia trama una intel·ligent venjança que la 
conduirà al lloc que li correspon: el centre de l'escenari i primer pla.

Melinda y Melinda
(Melinda and Melinda)

Gènere: Comèdia
Director: Woody Allen
Protagonistes: Radha Mitchell (Melinda), Chiwetel Ejiofor (Ellis), Will Ferrell (Hobie), 
Amanda Peet (Susan), Jonny Lee Miller (Lee), Chloë Sevigny (Laurel), Wallace Shawn 
(Sy).

 
Sinopsi: En una cafeteria novaiorquesa un grup d'amics discuteixen sobre com podria desenvolupar-se la 
vida d'un personatge des de dues vessants: la còmica i la dramàtica. La protagonista de les dues 
perspectives d'una mateixa història és Melinda (Radha Mitchell). L'acció comença quan Melinda irromp 
inesperadament en un sopar d'uns amics que feia temps que no veia. Apareix desesperada, la seva vida és 
un desastre i les seves relacions amoroses encara pitjor. Els seus amics li presten el seu suport 
incondicional i deixen que es quedi a viure amb ells durant una temporada si és necessari. Intentaran 
ajudar-la en tot el possible perquè recuperi la confiança en si mateixa. Enamorar-se és una de les 
possibilitats que li proposen perquè refaci la seva vida i per això cerquen els millors candidats per 
presentar-los.
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Zombies Party
(Shaun of the dead)

Gènere: Terror, comèdia romàntica 
Director: Edgar Wright
Protagonistes: Simon Pegg (Shaun), Kate Ashfield (Liz), Nick Frost (Ed), Lucy Davis 
(Dianne), Dylan Moran (David), Nicola Cunningham (Mary).

 
Sinopsi: La vida de Shaun és un atzucac. Es passa la vida a la taverna local amb el seu amic íntim Ed, 
discuteix amb sa mare i descuida la núvia, Liz. Quan Liz el deixa plantat. Shaun decideix, finalment, posar 
la seva vida en ordre. Ha de reconquerir el cor de la seva núvia, esmenar les seves relacions amb la mare i 
enfrontar-se a les responsabilitats d'un adult. Malauradament, els morts estan tornant a la vida i tracten 
de devorar els vius. Per a Shaun i per al seu nou entusiasme, això és simplement un obstacle més. 
Enfrontant-se sense treva a una epidèmia de Zombies armat amb un pal de criquet i una pala, Shaun, 
duent Ed a remolc, emprèn el rescat de la mare i, a contracor, el del seu padrastre, el de la seva núvia i, 
encara menys ganes, el dels amics d'ella, David i Dianne, i els porta tots al lloc més segur i protegit que 
coneix: la taverna.

María Querida

Gènere: Drama
Director: José Luis García Sánchez
Protagonistes: Pilar Bardem (María Zambrano), María Botto (Lola), Alex O'Dogherty 
(Pepe), María Galiana (Carmen), Juan Diego (Luis), Mamen Godoy (Mari Paz), Jordi 
Dauder (Locutor), Mario Zorrilla (Comisario), Esperanza De La Vega (Maquilladora), 
Guillermo García Ramos (Periodista 3).

Sinopsi: És el 1984. María Zambrano torna a Espanya. El règim franquista va voler que estigués 
"perduda" del país durant 45 anys. María va tenir el seu gran reconeixement amb el lliurament del Premi 
Cervantes, la primera vegada que s'atorgava a una dona. És el 2004. Es compleixen cent anys del 
naixement a Vélez-Málaga d'aquesta gran dona i pensadora andalusa. I María Querida, la pel·lícula, 
aprofundeix en l'intent d'indagar en el que durant tants anys va estar perdut, és a dir, ocult, allunyat... 
sens dubte, l'origen de la memòria, com diria la mateixa María. Aquest film ha renunciat a elaborar una 
exhaustiva biografia de la filòsofa a favor de transmetre, sobretot al públic més jove, la importància de la 
presència d'una dona que va fer del pensament un compromís poètic i personal. En la recuperació de la 
memòria històrica transcorre, quasi sense adonar-se'n, la protagonista de María Querida, una periodista 
(Lola) de trenta i tants anys que va a cobrir la roda de premsa amb motiu de la concessió del Cervantes a 
María Zambrano. A penes té dades sobre ella, però no les necessita perquè quasi immediatament les 
paraules d'aquesta dona desperten la seva curiositat més enllà de la notícia. Lola sap que Zambrano era 
professora, casualment com sa mare, a diferència que la filòsofa andalusa no va poder exercir el seu 
magisteri, com tants altres intel·lectuals formats a la República, veient-se obligada a viure un llarg exili. 
Lola queda captivada amb la personalitat d'aquesta lluitadora, fins al punt que realitzar, no ja un 
reportatge, sinó una pel·lícula sobre ella. La periodista no va imaginar mai que aquesta decisió -en 
definitiva, l'haver conegut de prop María Zambrano- anés a influir en la seva vida i les seves peripècies 
més personals, que l'espectador va descobrint quasi alhora que la mateixa Lola.

El chocolate del loro

Gènere: Comèdia
Director: Ernesto Martín
Protagonistes: Borja Elgea (Emilio), Roger Pera (Salvador), Paula Echevarría (Patricia), 
Jorge Sanz (Javier), Miguel Rellán (Don Agustin), Jesús Bonilla (Don Torcuato), Quique 
San Francisco (Rafael), Rosario Pardo (Gladys), Nathalie Seseña (Feli), Janfri Topera 
(Pepe), María Garralón (Mayte), Pablo Rivero (Felipe), Carmen Vicente-Arche (Alicia), 
Mario Arias (Olmedo), Marivi Bilbao (Angelita), Secun De La Rosa (Pedro).
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Sinopsi: Emilio representa la figura de l'etern opositor. Instal·lat a la trentena, sembla que la seva vida 
mai no reexirà: "viu en un pis petit, ple de pares, de germans i de sorolls" com li recorda el seu odiós 
preparador el senyor Torcuato, i Patricia, la dona dels seus somnis, surt amb Javier, un fatxenda repel·lent 
que se'n riu d'ell sempre que té oportunitat. Davant aquest panorama Emilio està començant a perdre els 
nervis, té somnis molt estranys i a vegades aquests es barregen amb la realitat quotidiana. Quan sembla 
que tot està a punt d'esclatar, apareix una solució màgica: l'oncle Rafael, home de bona posició 
econòmica, deixa lliure el seu xalet tot l'estiu, i els pares d'Emilio decideixen que vagi allà una temporada i 
així preparar en condicions l'últim examen. Sembla que per fi la pau i el silenci li permetran a Emilio 
organitzar-se el seu temps. No obstant això, un company de carrera anomenat Salva apareix per sorpresa, 
i davant l'aparentment "desesperat" de la seva situació, Emilio decideix invitar-lo a passar uns dies a canvi 
d'alliberar-lo del treball domèstic. L'arribada del nou inquilí (i el seu gos Stallone) comporta que la 
tranquil·litat que pretenia Emilio se'n vagin a norris: un veí amb un caràcter impossible, una vident i la 
seva criada, dos gossos i un lloro són els elements que formaran part de la pitjor dels malsons d'Emilio. 
Damunt, el seu estratagema per tractar de conquerir Patricia es veu avortada pel caràcter massa 
"extravertit" de Salva, sempre al centre de tots els problemes. Successivament, tot es va tornant cap a 
pitjor: Omar, un amic de la carrera d'Emilio, embogeix i veu "conspiracions", una partida de droga apareix 
al xalet, i el lloro de la veïna mor en circumstàncies estranyes. Disbauxa, sexe i violència comencen a 
formar part de la nova vida d'Emilio, que es veu immers en tot sense pretenir-ho. Mentre l'examen final 
s'acosta cada vegada més, Patricia sembla que s'allunya de la seva vida sense remei i Salva està enganxat 
a ell com una paparra. Com posar fi a tot això sense perdre el cap?. L'última paraula la té Emilio, o potser 
la té Salva?.

Pisando fuerte
(Walking tall)

Gènere: Drama, acció, thriller 
Director: Kevin Bray
Protagonistes: The Rock (Chris Vaughn), Johnny Knoxville (Ray Templeton), Neal 
McDonough (Jay Hamilton Jr.), Kristen Wilson (Michelle Vaughn), Ashley Scott (Deni), 
Khleo Thomas (Pete Vaughn), John Beasley (Chris Vaughn Sr.), Barbara Tarbuck (Connie 
Vaughn), Michael Bowen (Sheriff Stan Watkins), Ryan Robbins (Travis).

  
Sinopsi: Chris Vaughn (The Rock) és un home que torna al poble de la seva infantesa al nord-oest dels 
Estats Units després d'una condecorada i prestigiosa carrera a les Forces Armades del seu país iniciada 
després d'haver acabat l'institut. En tornar al poble sense previ avís, Chris es queda aclaparat i deprimit 
amb el que veu. El seu estimat poble s'ha vist envaït per la pobresa i la corrupció, el seu important 
serradora ha tancat i un casino ple de criminals és ara el principal motor econòmic del poble. L'antic rival 
de Chris a l'institut, l'adinerat Jay Hamilton (Neal McDonough), s'ha convertit en la nou aristòcrata lladre i 
patró de Ferguson, Washington. La seva riquesa i influència li han permès obrir un casino, una Meca del 
joc anomenada La Cirera Salvatge. Fins i tot la núvia de Chris a l'institut, Deni (Ashley Scott), treballa ara 
al casino on es guanya la vida ballant com a streaper. A la tornada de Chris, ell i alguns col·legues, 
incloent Ray Templeton (Johnny Knoxville), el seu millor amic, visiten La Cirera Salvatge amb una invitació 
de "bona voluntat" que els dóna Jay. Però Chris descobreix que fan trampes a les taules de daus, i es 
desencadena una baralla amb els guàrdies de seguretat de Hamilton que deixa al final a Chris vexat, 
esbatussat i donat per mort. La família de Chris - el seu pare Chris senior (John Beasley), sa mare Connie 
(Bàrbara Tarbuck), la seva germana Michelle (Kristen Wilson) i el fill d'aquesta, Pete (Khleo Thomas) - 
l'ajuden a recuperar-se i li preguen que deixi les coses tal com estan. Però Chris és un tipus que mai no 
dóna un pas enrera. Decideix presentar la seva candidatura a xèrif i eliminar el crim de la seva ciutat fent 
de la llei la seva principal arma. Amb Ray de lloctinent, Chris es proposa netejar tota la merda que ha 
creat Hamilton. Ara, convertit en el xèrif Chris Vaughn, va amb un enorme pal a què ha donat forma a la 
serradora. És un home contra molts homes, però ell se sent important i va trepitjant fort.
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Misteriosa obsesión
(The Forgotten)

Gènere: Thriller
Director: Joseph Ruben
Protagonistes: Julianne Moore (Telly Paretta), Dominic West (Ash Correll), Gary Sinise 
(Dr. Jack Munce), Anthony Edwards (Jim Paretta), Alfre Woodard (Detective Anne Pope).

 
Sinopsi: Telly Paretta (Julianne Moore) és una dona que es troba totalment abatuda per la mort del seu fill 
de vuit anys, Sam. Des que aquest va morir fa catorze mesos en un accident d'aviació, Telly intenta 
superar la pena que suposa la desaparició del seu ésser més estimat, i la veritat és que cada vegada més 
s'està allunyant del seu marit, Jim (Anthony Edwards). Una manera de teràpia és anar a un psiquiatre, que 
en aquest cas és el doctor Munce (Gary Sinise). Però per a sorpresa de Telly, aquest li diu que està patint 
greus al·lucinacions, que el seu fill Sam és fruit de la seva imaginació, i que ella mateixa està creant 
aquests records que per a ella sí que són reals. Per això, confosa, comença a cercar evidències de 
l'existència de Sam, és a dir, vídeos, fotografies, però tot ha desaparegut. Ella està convençuda que s'està 
tornant boja, però un dia coneix Ash Correll (Dominic West), el pare d'una altra de les víctimes de 
l'accident aeri. En un principi ell no la creu, fins que descobreix que quelcom estrany està succeint. Així, 
tots dos s'uneixen per cercar la manera de provar l'existència dels seus fills, i al mateix temps demostrar 
que no estan bojos.

Brigada 49
(Ladder 49)

Gènere: Acció
Director: Jay Russell
Protagonistes: Joaquin Phoenix (Jack Morrison), John Travolta (Capitán Mike Kennedy), 
Jacinda Barrett (Linda Morrison), Robert Patrick (Lenny Richter), Morris Chestnut (Tommy 
Drake).

 
Sinopsi: La vida del bomber Jack Morrison penja d'un fil. En el seu zel per ajudar a rescatar un ciutadà 
atrapat, Jack és llençat a una part molt profunda d'un magatzem ara transformat en una caldera de flames 
roents, impenetrable fum negre i runes desplomant-se. Aïllat de tot ajut, Jack lluita per sobreviure, mentre 
que fora el seu mentor i Cap de Bombers, Mike Kennedy, lluita per treure amb vida al seu millor amic. 
Mentre que els dos homes fan una última i desesperada maniobra, Jack passa revista a la seva vida des 
del començament fins aquest terrible moment final. Començant amb el dia en què va conèixer al llavors 
Capità Kennedy i es va unir al Cos de Bombers de Baltimore, Jack es remunta al passat per revelar una 
història sobre la formació d'un heroi. Ell recorda la seva iniciació en l'unitat, bromista i audaç societat de 
germans de l'estació de bombers, i el descobriment de la seva pròpia i profunda compulsió per salvar 
vides. Però més enllà de l'eufòria i emoció de combatre les flames, també hi ha una altra cosa: el poderós 
vincle d'amistat amb el seu company bomber Tommy Drake i el perdurable romanç pel qual ha lluitat per 
conservar amb vida amb el seu igualment forta esposa Bonica. Empès als límits de la lleialtat i la valentia, 
Jack estreny amb força els seus inesborrables records mentre espera el seu propi rescat.

Crimen ferpecto 

Gènere: Comèdia 
Director: Álex de la Iglesia. 
Protagonistes: Guillermo Toledo (Rafael), Mónica Cervera (Lourdes), Luis Varela (Don 
Antonio), Enrique Villén (Inspector Campoy), Fernando Tejero (Alonso).

 
Sinopsi: Rafael és un tipus seductor i ambiciós. Li agraden les dones atractives, la roba elegant i l'ambient 
selecte. Treballa en uns grans magatzems. Ha convertit la secció de Senyores en el seu feu particular. Va 
nèixer per vendre. Ho porta a la sang. Rafael aspira a convertir-se en el nou Cap de Planta. El seu principal 
rival per ocupar el lloc és el senyor Antonio, el veterà encarregat de la secció de Cavallers. Per fatalitats 
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del destí, El senyor Antonio mor accidentalment després d'una discussió acalorada. L'únic testimoni del 
crim és Lourdes, una dependenta horrorosa, naïf i obsessiva, que no dubta a fer xantatge Rafael perquè es 
converteixi en el seu amant, el seu marit i el seu esclau. Rafael es desespera veient com el seu món 
sofisticat degenera a poc a poc en un infern de vulgaritat. Pres de la bogeria, idea un pla infal·lible per 
alliberar-se de Lorda. Aquesta vegada no pot permetre's ni un error. Tot ha de ser 'Ferpecto'.

Mambo italiano
(Mambo italiano)

Gènere: Comèdia
Director: Emile Gaudreault 
Protagonistes: Luke Kirby (Angelo Barberini), Ginette Reno (María Barberini), Paul 
Sorvino (Gino Barberini), Mary Walsh (Lina Paventi), Claudia Ferri (Anna Barberini).

Sinopsi: Angelo està a punt de fer els trenta, treballa en una agència de viatges, però vol ser guionista de 
televisió. Nino, el seu millor amic, és un respectat agent de policia de trenta i escatx anys. María i Gino, els 
pares d'Angelo, van emigrar al Canadà als anys cinquanta i es van casar després de la seva arribada al 
"nou món", un món al qual mai no s'han acostumat. Anna, la germana gran d'Angelo, és una mestra conca 
que té debilitat per les pastilles i el dramatisme. Lina és la mare de Nino, una viuda tan encabotada a 
manar i controlar-ho tot que tindria Mussolini a ratlla. El món de María i de Gino s'enfona quan el seu fill 
decideix mudar-se a un pis. "Què té de dolent viure amb els teus pares fins que et cases?". Donen un 
sospir d'alleugeriment quan s'assabenten que Nino, l'amic d'infància d'Angelo, compartirà el pis amb ell. 
Però la seva alegria s'esfuma quan se n'adonen que Nino i Angelo són una miqueta més que companys de 
pis, són (horror!) amants. S'arma la picabaralla (a la italiana). La indignació és més forta que l'horror. És 
necessari encarrilar els nois. "Tutta la famiglia" es posa en peu de guerra.

El diario de Noah
(The Notebook) 

Gènere: Drama
Director: Nick Cassavetes 
Protagonistes: Ryan Gosling (Noah Calhoun), Rachel McAdams (Allie), James Garner 
(Duke), Gena Rowlands (Allie Calhoun), James Marsden (Lon Hammond).

 
Sinopsi: Som als anys quaranta. Una jove va a la ciutat costanera de Seabrook (Carolina del Nord) per 
passar l'estiu amb la seva família. Allie Hamilton, encara adolescent, coneix un noi local - Noah Calhoun - a 
la fira. Només veure-la, Noah sap que ell i Allie estan destinats a viure junts. Encara que ella és d'una 
família rica i ell és un pobre treballador de fàbrica, al llarg d'un apassionat estiu meridional els dos 
s'enamoren profundament. Les circumstàncies - i el sobtat esclat de la Segona Guerra Mundial - els 
separen, però ambdós conserven viu el record de l'altre. Quan, anys després, Noah torna de la guerra, 
Allie ha sortit irrevocablement de la seva vida però no del seu cor. Encara que Noah ho ignora, Allie ha 
tornat a Seabrook, el lloc on es van enamorar. Però està compromesa amb Lon, un ric soldat que va 
conèixer mentre feia treballs voluntaris en un hospital militar. Dècades després, un home llegeix una vella i 
descolorida llibreta a una dona a qui visita regularment a la residència d'avis. Encara que els seus records 
s'han esvaït, li fascina l'emotiva història d'Allie i Noah i durant uns moments és capaç de reviure l'època 
apassionada i turbulenta en la qual van jurar passar la resta de la seva vida junts.

Una mujer difícil
(The door in the floor) 

Gènere: Drama
Director: Tod Williams
Protagonistes: Jeff Bridges (Ted Cole), Kim Basinger (Marion Cole), Elle Fanning (Ruth 
Cole), Jon Foster (Eddie O'Hare), Mimi Rogers (Evelyn Vaughn).
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Sinopsi: East Hampton, Nova York. En aquesta localitat costanera viuen un escriptor de llibres per a nens, 
Ted Cole, i la seva bella dona, Marion. El matrimoni de Ted i Marion, que en altres temps va ser feliç, 
s'esquerda sota el pes d'una tragèdia. Els Cole cuiden amb amor de la filla que els queda, la intel·ligent 
Ruth, de quatre anys, que es pren les coses amb la calma que probablement només un nen pot mostrar. 
Però la identificació que Marion fa entre amor i pèrdua, unida a les infidelitats de Ted, fa que la relació 
exigeixi un canvi molt necessari. Aquest canvi podria venir de la mà d'Eddie O'Hare, el jove a qui Ted no 
només contracta com a ajudant durant l'estiu, sinó que també espera que actuï de catalitzador per revifar 
el seu matrimoni. Eddie idolatra Ted, però els irregulars hàbits de treball d'aquest aviat deixen el noi sense 
cap tipus de suport. Marion es converteix en un objecte de desig per a Eddie, la qual cosa desperta en ella 
emocions inesperades, com a mare i com a dona. Per a sorpresa i delit d'Eddie, el seu desig és 
intensament correspost. Quan la passió del jove per l'aparentment fràgil però atrevida Marion comença a 
materialitzar-se, Eddie se n'adona que, igual que en el cas de la seva dona, la impecable façana de Ted 
amaga una miqueta més profund rera d'ell. Quan l'estiu s'acaba, Marion i Ted han de prendre decisions 
difícils sobre el futur de la família.

El Polaquito

Gènere: Drama
Director: Juan Carlos Desanzo 
Protagonistes: Abel Ayala (El Polaquito), Marina Glezer (La Pelu), Fernando Roa (El 
Viejo), Rolly Serrano (El Rengo), Laura Spinola (Chlea).

Sinopsi: "El Polaquito" (Abel Ayala) és un noi que viu al carrer. Es guanya la vida cantant i imitant el 
famós cantant de tangos Polaco Goyeneche als vagons de tren de l'Estació central de Buenos Aires. Per 
això és conegut com "El Polaquito". Gràcies al seu amic "El vieja" (Fernando Roda), coneix a "Pelu" (Marina 
Glezer), una noia que exerceix la prostitució a l'estació. Malgrat de ser mig-parella del seu amic, 
s'enamora d'aquesta noia i aviat comença una relació amb ella. Tots tres, igual que molts altres joves, han 
de retre comptes diàriament al "Rengo" (Roly Serrano), que els explota i els exigeix part dels diners que 
guanyen. Aquest mafiós local compta amb la complicitat de la policia. A "Rengo" no li agraden els primers 
passos amorosos dels seus empleats i comença a fustigar "El Polaquito" per tal de trencar la seva relació 
amb "Pelu". Sense mesurar els riscos ni les conseqüències, "El Polaquito" decideix enfrontar-se a la màfia.

María llena eres de gracia

Gènere: Drama 
Director: Joshua Marston 
Protagonistes: Catalina Sandino Moreno (María), Yenny Paola Vega (Blanca), Guilied 
López (Lucy), Jhon Alex Toro (Flanklin), Patricia Rae (Carla).

 
Sinopsi: Maria té 17 anys, viu en una petita ciutat al nord de Bogotà i comparteix casa amb la mare, 
l'àvia, la germana i el seu nebot. Maria treballa en una enorme plantació de roses. Maria i Blanca, la seva 
millor amiga, són les encarregades de retirar les punxes de les tiges i preparar les flors per a l'exportació. 
És una tasca dura i han de seguir regles molt estrictes. L'única distracció de María són els balls a la plaça 
del mercat on va els caps de setmana amb el seu nuvi Juan. Maria és molt impulsiva. Un dia, després de 
discutir amb un dels seus caps, s'acomiada del treball. La seva família no entén per què ha deixat el 
treball, ningú no sospita que Maria està embarassada. Decideix provar sort a la ciutat. Durant el viatge, es 
topa amb Franklin, al qual ja coneixia. És un jove acostumat al món i la seguretat del qual impressiona 
molt Maria. Li parla d'un ocupació com a correu. Maria entén de seguida que es tracta de passar drogues 
als Estats Units, engolint paquetets d'heroïna. Guanyarà 5.000 dòlars en un viatge. Això la convenç. Lucy 
ja ha fet el viatge dues vegades amb èxit i ensenya a María com preparar-se físicament i també el que ha 
de fer si les coses surten malament. Blanca no tarda a ser reclutada pels venedors. Uns dies més tard, les 
dues amigues pugen a un avió amb destí als Estats Units, Maria porta 62 paquetets a l'estómec.
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Mujeres en pie de guerra

Gènere: Documental 
Director: Susana Koska
Protagonistes: Sara Berenguer, Maria Salvo, Rosa Díaz, Rosa Lviña, Neus Català.

Sinopsi: El documental "Mujeres en pie de guerra" recull la vida de sis lluitadores 
antifranquistes. No noméss es tracta d'un documental, també d'un projecte multimèdia que recull un llibre, 
un disc, un muntatge teatral i una exposició d'obra gràfica sobre el testimoni de sis dones que van 
combatre el franquisme. Al documental es parla dels records de la barcelonina Sara Berenguer, nascuda el 
1919; la tarragonina Neus Català, 1915; la gironina Rosa Laviña, la donostiarra Rosa Díaz, l'alacantina 
Teresa Buígas i la cordovesa Manuela Sánchez. "Per a nosaltres, les filles i les nétes de les dones que van 
ser marcades pel destí de la guerra civil espanyola, parlar avui d'elles és un deure de la memòria. En les 
nostres mans, llunyanes en el temps hi ha revenjes i patiments, és més fàcil recollir el testimonial femení; 
és com dic, un deure, un deure d'urgència històrica perquè moltes d'elles, octogenàries, estan a la fi dels 
seus dies. Els testimonis orals de la contesa, de la repressiva postguerra, del destí fatal que va perseguir 
els vençuts, és necessari per poder comprendre les dades històriques que surten avui a la llum", paraules 
de Susana Koska, la directora del documental.

Collateral
(Collateral) 

Gènere: Acció, thriller 
Director: Michael Mann
Protagonistes: Tom Cruise (Vincent), Jamie Foxx (Max), Jada Pinkett Smith (Annie 
Farrell), Mark Ruffalo (Fanning), Peter Berg (Richard Weidner), Javier Bardem (Felix), 
Bruce Mcgill (Pedrosa), Irma P. Hall (Ida), Barry Shabaka Henley (Daniel), Emilio Rivera 
(Paco).

 
Sinopsi: Max (Jamie Foxx) porta dotze anys de taxista en una gran ciutat. Les cares van i vénen pel mirall 
retrovisor, tanta gent i tants llocs que passen a l'oblit... fins aquesta nit. Vincent (Tom Cruise) és un 
assassí a sou. Quan en un càrtel de narcotraficants s'assabenten que seran acusats per un Gran Jurat, 
tramen un pla per identificar i matar els testimonis principals aquesta mateixa nit. Vincent ha arribat a Los 
Ángeles... i hi haurà cinc cadàvers. Una sèrie de circumstàncies fa que Vincent segresti el taxi de Max, la 
qual cosa converteix Max en "col·lateral", en altres paraules, en d'usar i llençar simplement per estar al lloc 
inoportú en el moment inoportú. Perseguits per la policia de Los Ángeles i per l'FBI, Max i Vincent acabaran 
depenent l'un de l'altre per tal de sobreviure.

Dos rubias de pelo en pecho
(White Chicks)

Gènere: Comèdia
Director: Keenen Ivory Wayans 
Protagonistes: Marlon Wayans (Marcus Copeland), Shawn Wayans (Kevin Copeland), 
Jaime King (Heather Vandergeld), Frankie Faison (Elliot Gordon), Lochlyn Munro (Agent 
Jake Harper), John Heard (Warren Vandergeld).

 
Sinopsi: Shawn i Marlon Wayans interpreten dos ambiciosos i funestos agents de l'FBI que es fan passar 
per dones, novelles a l'alta societat, en l'exclusiu complex Hamptons per investigar un cercle de segrestos. 
Però mentre preparen la seva actuació en el més gran esdeveniment social de l'any es troben que irrompre 
a l'alta societat és molt més dur del que semblava. Malgrat esforçar-se al màxim, els agents Marcus i 
Kevin Copeland (Marlon i Shawn Wayans) s'han guanyat el que els hagin degradat fins al mes baix de la 
cadena de l'FBI. El seu últim treball va resultar un fracàs i ara les seves ocupacions pengen d'un fil. Quan 
es descobreix una trama per raptar les germanes Brittany i Tiffany Wilson (Maitland Ward i Anne Dudek), 
assignen el gran cas als rivals de Marcus i Kevin, Vincent Gomez (Eddie Velez) i Jake Harper (Lochlyn 
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Munro). Per a més humiliació, Kevin i Marcus són assignats a una tasca fútil i ingrata - escortar els 
mocosos Gucci des de l'aeroport fins al seu hotel a Hamptons. Ni tan sols ells no poden ficar la pota 
aquesta vegada. No?. Quan el gos petaner de Tiffany, Baby, provoca un accident de trànsit, es genera una 
baralla i les dues dones són desfigurades per un llavi inflat i un tall al nas (es pot dir que estan 
desfigurades), encara que en el cas d'aquestes noies presumides obsessionades amb el seu aspecte, 
certament es podria dir que n'estan. Les hereves es neguen a mostrar les seves cares si no estan perfectes 
a l'important cap de setmana en societat tement que puguéssin perdre la cobdiciadíssima portada a la 
revista Hamptons en favor de les seves arxirivals Heather i Megan Vandergeld (Jaime King i Brittany 
Daniel). Afrontant la possibilitat de l'acomiadament, Kevin trama un pla: Ell i Marcus aniran d'incògnit fent-
se passar per les exigents dives i, en el procés, tractaran de capturar els raptors i de restaurar les seves 
reputacions. Amb les autèntiques noies Wilson fora de perill allotjades en un luxós hotel de Nova York, 
Marcus i Kevin assumeixen les seves identitats i comencen el seu insospitat camí entre la crème de la 
creme de la societat de Hamptons, amb resultats sorprenents.

Silver city 
(Silver city) 

Gènere: Comèdia, Thriller
Director: John Sayles
Protagonistes: Danny Huston (Danny O'Brien), Chris Cooper (Dickie Pilager), Richard 
Dreyfuss (Chuck Raven), Sal Lopez (Tony Guerra), Maria Bello (Nora Allardyce), Daryl 
Hannah (Maddy Pilager), David Clennon (Mort Seymour), Miguel Ferrer (Cliff Castleton), 
James Gammon (Sherif Joe Skaggs), Billy Zane (Chandler Tyson), Kris Kristofferson (Wes 
Benteen), Tim Roth (Mitch), Thora Birch (Karen).

 
Sinopsi: Dickie Pilager, hereu d'una dinastia política, candidat a governador, es troba enregistrant un 
espot electoral, quan apareix el cos en descomposició d'un home possiblement assassinat. Chuck Raven, 
l'astut i inhumà cap de campanya de Dickie, es fa càrrec de la situació, traient-lo dissimuladament d'allà i 
allunyant-lo de la premsa i la policia. Chuck dóna instruccions a una agència de detectius perquè investigui 
la possibilitat que aquest cos fos col·locat allà per algun dels enemics polítics de l'aspirant. La campanya de 
Dickie Pilager s'accelera des del moment que Chuck Raven transforma el candidat de dicció deficient i fill 
pròdig Dickie en una màquina de recol·lectar vots i diners per tot l'Estat. El cas s'assigna a Danny O'Brien, 
un antic periodista expert a esbrinar casos de corrupció que va perdre un cas important i que ara es 
guanya la vida com a detectiu privat. Danny investiga possibles sabotejadors de la campanya de Dickie per 
la butaca de governador. Descobreix una cadena de tràfic d'influències i responsabilitats que el condueix 
inexorablement a la quasi-mítica ciutat de Silver City, on Danny desenterra la veritat i la gent que hi ha 
darrera la violenta mort.

Super Size Me
(Super Size Me)

Gènere: Documental
Director: Morgan Spurlock
Protagonistes: Ronal McDonald (ell mateix), Dr. Daryl Isaacs (Medicina interna), Dra. 
Lisa Ganjhu (Gastroenteròloga i Hepatòloga), Dr. Stephen Siegel (Cardiòleg).

 
Sinopsi: Morgan Spurlock investiga l'epidèmia d'obesitat que sacseja els Estats Units entrevistant experts 
de tot el país i sotmetent-se a un règim d'aliments McDonald‘s durant trenta dies consecutius. Durant 
trenta dies consecutius, Spurlock es va alimentar a base de Cheeseburgers, Bic Macs i McNuggets, 
subsistint exclusivament amb productes del menú McDonald‘s. Va seguir quatre senzilles regles: 1) No 
podia triar: només podia menjar el que oferia el restaurant en aquest moment (aigua inclosa!); 2) No 
podia demanar racions grans (Súper Size) a menys que li l'oferissin; 3) No podia escaquejar-se: havia de 
consumir cada un dels productes del menú almenys una vegada; 4) No podia renunciar: havia de fer tres 
consumicions diàries: esmorzar, dinar i sopar. I vaja si va menjar. A causa del consum de fregits i aliments 
rics en sodi van augmentar els seus nivells de colesterol i sodi, i el que va començar essent un experiment 
divertit i desenfadat es va convertir en un problema greu per al fins llavors envejable estat de salut de 
Morgan Spurlock. I tot això malgrat les protestes de la seva parella, una cuinera vegetariana. Resultat: 
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una inflada factura de restaurants, habituals visites al metge i una experiència fascinant per a tot 
espectador que alguna vegada s'hagi preguntat si l'home seria capaç de viure només de menjar ràpid. A 
aquesta voràgine alimentària d'un mes de durada acompanya una sèrie d'aclaridores i sinceres entrevistes 
amb els millors professionals mèdics i sanitaris, amb executius de publicitat i màrqueting i amb 
adolescents nord-americans. Els resultats són, si més no, esbalaïdors. A més, la pel·lícula estudia l'horror 
dels programes d'alimentació escolar, de les depauperades classes de salut i educació física, de les 
addiccions alimentàries i dels dràstics mètodes que utilitza la gent per aprimar-se i recuperar la salut.

Es mas fácil para un camello...
(Il est plus facile pour un chameau...) 

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Valeria Bruni Tedeschi
Protagonistes: Valeria Bruni Tedeschi (Federica), Chiara Mastroianni (Bianca), Jean-
Hugues Anglade (Pierre), Denis Podalydès (Philippe), Marysa Borini (madre), Roberto 
Herlitzka (padre), Lambert Wilson (Aurelio), Pascal Bongard (capellà), Nicolas Briançon 
(escenògraf), Yvan Attal (home del parc), Emmanuelle Devos (dona de Philippe), Karine 
Silla (Céline).

Sinopsi: Federica és rica, massa rica. Això que a priori no seria un problema per a cap dels mortals per a 
ella és una gran càrrega i un enorme llast per poder viure la seva vida. Això i les pressions del seu nuvi per 
crear una família, la tornada inesperada d'un antic amant, i els seus conflictes familiars el resultat és una 
vida completament desestabilitzada. Per poder suportar la rutina diària Federica cerca consol en 
l'imaginari: somnis on la realitat es torna perfecta i meravellosa.

Ouija

Gènere: Terror, thriller 
Director: Juan Pedro Ortega
Protagonistes: Carles Olivella (Nacho), Montse Mostaza (Clara), Jaume García (Santi), 
Nuria Font (Bea), Ricard Sales (Víctor).

Sinopsi: Clara, una jove i atractiva estudiant de periodisme, acaba d'arribar al poble on passarà les 
vacances. Al poc temps d'arribar coneix Víctor, un apassionat de les ciències ocultes, que ràpidament 
queda fascinat pels encants de la nova amiga. Junts formaran un grup de joves que es reuniran per viure 
una experiència divertida al mateix temps que perillosa: Fer una sessió d'Ouija. Per a sorpresa de tothom, 
la taula comença a moure's des del començament. Un enigmàtic ésser, que diu anomenar-se Audscias es 
comunica amb els joves a través de l'Ouija, proposant-los jocs eròtics i insinuants que provoquen la 
curiositat de tothom. Una sessió després d'una altra, l'estrany ésser perd gradualment la seva aparent 
innocència i comença a posar a prova els participants, exigint-los que facin coses per a ell. Un d'ells es 
rebel·la i, poc després, pateix un brutal accident. El grup es divideix entre els que creuen que ha estat una 
casualitat i els que creuen que és un càstig de Audscias. A partir d'aquest moment una sèrie d'estranys 
esdeveniments se succeiran entorn del grup. Tothom desconfia de tothom i ja ningú no està segur del que 
realment ocorre. L'única manera d'esbrinar la veritat i acabar amb tot aquest malson és continuar fent 
Ouija.

Triple agente
(Triple agent)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Eric Rohmer
Protagonistes: Katerina Didaskalu (Arsinoé), Serge Renko (Fiodor), Cyrielle Claire 
(Maguy), Grigori Manukov (Boris), Dimitri Rafalsky (Géneral Dobrinsky), Amanda Langlet 
(Janine), Emmanuel Salinger (André), Vitalyi Cheremet (Alexis Tcherepnine), Jeanne 
Rambur (Dany).

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/octubre.html (11 de 19)14/06/2005 12:49:05

http://www.imdb.com/title/tt0325030/
http://www.laouija.com/


Tinet - Tarragona InterNET

Sinopsi: El 1936, a l'Europa del Front Popular i la Guerra Civil Espanyola, Fiodor, un jove general de 
l'exèrcit tsarista, refugiat a París amb la seva esposa grega Arsinoé, una artista centrada en la seva 
pintura, participen en el caos general: mentre ella simpatitza amb els seus veïns comunistes, ell du a 
terme missions secretes gaudint a confondre als que l'envolten. No intenta amagar que és espia, però 
encobreix la identitat dels seus caps: els russos blancs anticomunistes?, els soviètics?, els nazis?, tothom 
alhora?. Potser ho sap ell, un home misteriós que estima profundament la seva dona però que sembla 
disposat a sacrificar-la en nom d'un sòrdid complot?.

Una chica de Jersey
(Jersey girl)

Gènere: Drama, comèdia, romàntica 
Director: Kevin Smith
Protagonistes: Ben Affleck (Ollie Trinke), Liv Tyler (Maya), Jason Biggs (Arthur), Jennifer 
Lopez (Gertrude Steiney), George Carlin (Bart Trinke), Raquel Castro (Gertie, 8 anys), 
Mike Starr (Block), Stephen Root (Greennie).

 
Sinopsi: Ollie Trinke (Ben Affleck) és un publicista musical de Manhattan simpàtic i triomfador que 
aparentment ho té tot. Però un bon dia, la seva vida de conte de fades s'ensorra de la nit al dia quan es 
converteix en pare solter, quelcom que li ve gran... No sap què fer. La vida d'Ollie a la gran ciutat ja 
només és un record. L'acomiaden del treball i travessa una mala ratxa, així que decideix a contracor anar-
se'n a viure amb son pare (George Carlin) als afores de Nova Jersey, on va passar la seva infantesa. 
Travessa el pitjor moment de la seva vida. Només cal preguntar-li. Els anys passen, i amb ells, els plans 
de futur d'Ollie. Estroncat en un avorrit treball sense futur, no troba sortida ni manera de recuperar la vida 
que tant estimava. Però estima la seva filla Gertie (Raquel Castro) i a ella li agrada la seva vida als afores 
de la ciutat. Per a ella, Jersey és el paradís. Un dia, Ollie és al videoclub llogant una vegada més la 
pel·lícula preferida de Gertie quan coneix Maya (Liv Tyler), que dóna un gir de 180 graus a la seva escala 
de valors i a la seva forma de veure la vida. Ollie comença a adonar-se que de vegades cal oblidar-se de 
qui creies que eres i acceptar qui ets de veritat i el que et fa feliç.

Antes del atardecer
(Before sunset)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Richard Linklater
Protagonistes: Ethan Hawke (Jesse), Julie Delpy (Celine), Vermon Dobtcheff (Propietari 
de la llibreria), Louise Lemoine Torres (Periodista), Mariane Plarteig (Cambrera).

  
Sinopsi: Quan Jesse i Celine es van conèixer en un tren, la connexió que es va establir entre ells va ser 
immediata i profunda. La relació de 14 hores que va seguir, mentre la parella explorava l'espontaneïtat i 
l'inesperat a Viena, va acabar a l'andana d'una estació de tren, on van jurar que es tornarien a veure sis 
mesos més tard. Han passat nou anys des d'aquell matí.En l'última aturada de la seva gira de promoció, 
en els últims minuts d'una presentació en una llibreria de París, Jesse veu Celine mirant des del fons de la 
sala. Ella viu a París ara, ell a Nova York. Ell se'n va amb avió aquesta nit i aprofiten cada moment, 
adonant-se que la seva connexió vital no és menys inspiradora o real del que va ser fa nou anys a Viena. 
En un recorregut estimulant i revelador per París, en temps real, aquestes dues persones exploren el 
funcionament intern dels seus cors i les seves ments i tornen a descobrir el seu singular però poderós 
amor per l'inesperat, el que improvisa i de l'un per l'altre.
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Blind Horizon
(Blind Horizon) 

Gènere: Thriller, drama 
Director: Michael Haussman
Protagonistes: al Kilmer (Frank Kavanaugh), Neve Campbell (Chloe Richards), Sam 
Shepard (Sheriff Jack Kolb), Noble Willingham (Deputy Shirl Cash), Amy Smart (Liz 
Culpepper), Gil Bellows (Dr. Theodore Conway), Giancarlo Esposito (JC Reynolds), Faye 
Dunaway (Ms. K).

Sinopsi: Frank Kavanaugh (Val Kilmer) desperta en un hospital en una petita ciutat aprop del desert a 
Nou Mèxic, després de ser ferit per un tret al cap. Pateix amnèsia i sospita que ha estat víctima d'una 
trampa. Només aconsegueix recordar una cosa: creu haver participat en un complot d'assassinat al 
President dels Estats Units. Frank intenta recuperar la memòria per tal de conèixer la seva identitat i 
descobrir quin va ser el seu paper a la conspiració, si és que realment hi va participar. Encara que ningú 
no sembla creure'l, tothom està interessat en la seva història. El xèrif local (Sam Shepard) no li treu l'ull 
de damunt. Tampoc ni la seva infermera (Amy Smart), ni una dona (Neve Campbell) que assegura ser la 
seva esposa. Amb l'ajuda de tothom intentarà recompondre les peces del seu passat més recent.

El espantatiburones
(Shark Tale)

Gènere: Animació
Director: Bibo Bergeron, Vicky Jenson

 
Sinopsi: Oscar (Will Smith) és un peixet xerraire que somia de ser un peix gros. Però els seus somnis li 
fiquen en problemes quan una gran mentida el converteix en un improbable heroi. Al principi els altres 
peixos s'engulen l'ham d'Oscar i li plou la fama i la fortuna. Tot li va a favor fins que comença a quedar 
clar que la història que ha propagat Oscar que és el gran defensor de l'atol fa aigua per totes bandes. El 
peixet descobreix que ser un heroi significa que la seva vida està de rebaixes: la seva mentida el 
convertirà en la Pesca del dia. Oscar ha d'aprendre a navegar entre dues aigües per tornar a trobar el 
corrent a favor seu.

El fuego de la venganza
(Man on fire)

Gènere: Drama, acción, thriller
Director: Tony Scott
Protagonistes: Denzel Washington (Creasy), Christopher Walken (Reyburn), Dakota 
Fanning (Pinta Balletto), Radha Mitchell (Lisa Ramos), Marc Anthony (Samuel Ramos), 
Giancarlo Giannini (Manzano), Mickey Rourke (Jordan), Rachel Ticotin (Mariana).

 
Sinopsi: Una onada de segrestos està arrasant Mèxic, alimentant un creixent sentiment de pànic entre els 
ciutadans més rics, especialment entre els que són pares. En un període de sis dies s'han produït 24 
segrestos, la qual cosa ha provocat que molta gent hagi contractat els serveis d'empreses de seguretat 
privada per protegir els seus fills. Dins d'aquest món es troba John Creasy (Denzel Washington), un antic 
agent de la CIA cremat amb un treball en què tenia llicència per matar i que ha renunciat a la seva vida 
anterior. El millor amic de Creasy, Rayburn (Christopher Walken), se l'endú a Mèxic per fer de 
guardaespatlles d'una nena de nou anys d'edat, Pita Ramos (Dakota Fanning), filla de l'empresari 
industrial Samuel Ramos (Marc Anthony) i de la seva dona Lisa (Radha Mitchell). A Creasy no li abelleix 
especialment ser guardaespatlles, i menys d'una nena, però en no tenir res millor a fer accepta la feina. 
Creasy suporta a contracor la precoç nena i les seves irritants preguntes sobre ell i la seva vida. Però a poc 
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a poc, mina aquesta aparentment impenetrable cuirassa exterior, venç la seva resistència i aquest s'obre a 
ella. La nova disposició de Creasy a la vida canvia sobtadament quan Pita és segrestada. Malgrat resultar 
greument ferit en el moment del segrest, Creasy és un home enfurit, així que jura matar qualsevol que 
estigui involucrat o tregui profit del segrest de la nena. I ningú no podrà aturar-lo.

La calle de las tentaciones
(Laurel Canyon)

Gènere: Drama, musical 
Director: Lisa Cholodenko
Protagonistes: Frances McDormand (Jane), Christian Bale (Sam), Kate Beckinsale (Alex 
"Al"), Natascha McElhone (Sara), Alessandro Nivola (Ian McKnight).

 
Sinopsi: La història es desenvolupa en un carrer que travessa el cor de Hollywood i que durant dècades 
ha estat una espècie de "Greenwich Village of the West", un llar per a molts músics, actors, artistes i tot 
tipus de bohemis. Entre els seus actuals habitants es troba Jane (Frances McDormand), una veterana 
productora discogràfica que intenta sortir endavant amb un disc d'una banda musical britànica, el cantant 
del qual és Ian (Alessandro Nivola), el seu més recent amant. El fill de Jane, Sam (Christian Bele) i la seva 
núvia Alex (Kate Beckinsale) s'acaben de graduar a la facultat de medicina a Harvard. Aquesta 
conservadora i formal parella es trasllada a viure a Los Ángeles a fi de continuar els seus estudis, planejant 
allotjar-se a casa de la mare de Jane, la qual els havia promès que la llar estaria per a llavors desocupada. 
No obstant això, en arribar, Sam s'entristeix en descobrir que la banda de música està realitzant els seus 
assajos a la casa. Sam avorreix el despreocupat estil de vida de Jane i per tant ha dedicat la seva vida a 
intentar ser qualsevol persona, excepte fill de sa mare. Finalment, Sam i Alex accepten a desgrat quedar-
se a la casa de Jane fins que puguin trobar un altre lloc per viure. No obstant això, una vegada instal·lats, 
Sam i Alex comencen a perdre el rigorós control que fins aquest moment exercien en les seves vides i Alex 
comença a sentir-se cada vegada mes seduïda per a Jane i Ian, deixant Sam a la deriva i fins i tot 
vulnerable a l'acostament d'una companya de la seua Facultat de nom Sara (Natascha McElhone). La 
banda de pop britànic d'Ian i el Sud de Califòrnia implanten un estil determinat per rastrejar les relacions 
entre persones que tinguin diferents opinions i punts de vista.

Spun
(Spun) 

Gènere: Drama, acció, comèdia 
Director: Jonas Akerlund
Protagonistes: Jason Schwartzman (Ross), Mickey Rourke (The cook), John Leguizamo 
(Spider Mike), Brittany Murphy (Nikki), Mena Suvari (Cookie), Patrick Fugit (Frisbee), 
Peter Stormare (Mullet Cop), Alexis Arquette (Moustache Cop), Deborah Harry (veïna), 
Eric Roberts (l'home).

 
Sinopsi: Una epidèmia de grans proporcions s'ha desencadenat dins d'Amèrica. Metedrina. 
Metamphetamina. Meta. Gel. Speed. Milions de persones, des dels yuppies amb sang blava de Wall Street 
als incomptables treballadors, fins i tot els veïns adolescents, desperts tota la nit, abusen d'ella hora rera 
d'hora, i en quantitats astronòmiques. Com cap altra droga que cap país mai no hagi vist. Inventada pels 
científics Nazis per mantenir les tropes de Hitler anant feliços cap al vespre? O tret al Japó, allà pel mil vuit-
cents? . Sigui quin sigui el seu origen, avui dia, la Metamphetamina és la droga d'elecció número u per a 
milions d'americans. Matant individus, comunitats i famílies. Fabricada en laboratoris ambulants al llarg del 
país, als jardins, els garatges, o en la teva pròpia cuina. Inhalada, fumada, menjada o injectada, atorga als 
seus usuaris una eufòrica sensació de poder il·limitat. Benvinguts a un món on tot succeeix a 150 milles 
per hora.
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Bombón. El perro

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Carlos Sorín
Protagonistes: Juan Villegas (Coco), Walter Donado (Walter), Micol Estévez (Gracielita), 
Pascual Condito (Pascual), Claudina Fazzini (Claudina).

 
Sinopsi: Juan Villegas (52 anys) ha treballat a l'estació de servei d'una solitària ruta de la patagònia 
durant els últims vint anys de la seva vida. L'estació ha estat venuda i els nous propietaris pensen a 
modernitzar-la. Juan, junt amb altres empleats, és acomiadat. Mentre cerca una altra ocupació, intenta 
sobreviure d'una vella afició: fa ganivets amb mànecs artesanals. Però no li va bé. Ni aconsegueix treball 
ni ven ganivets. Viu el drama de la desocupació en el seu aspecte més tràgic: amb l'edat que té i sense 
cap especialització, comença a entendre que ha estat descartat del món. La casualitat el porta a fer un 
petit treball de reparació d'un vell vehicle en una estança. L'ama, una senyora gran, necessita vendre la 
interlocutòria del seu difunt marit, perquè també està en compromisos econòmics. Quan Juan finalitza el 
treball, ella ofereix pagar-li amb un gos que no és un gos qualsevol, sinó un magnífic exemplar de dog, 
que el seu marit havia comprat amb la idea de fundar un viver. Juan intenta negar-se adduint que està 
sense feina i que, amb tal grandària, el gos ha de menjar més que ell. No obstant això, la vídua insisteix 
en el valor de l'exemplar i la bona companyia que pot ser per a algú que, com Juan, està sol. És així com 
acaba per convèncer-lo. A partir d'allí la sort de Juan comença a canviar. El gos, sens dubte cridaner, és 
elogiat per molts i Juan sent una certa satisfacció perquè entén que part dels elogis li corresponen a ell, 
per ser ara el propietari. Gràcies al gos, aconsegueix un lloc temporal de curador en un cobert d'esquila i 
fins al gerent del banc, fanàtic dels dogs, el fa passar al seu despatx quan Juan cobrarà la seva escassa 
indemnització. Aviat adverteix que el seu futur és en el gos i contacta amb Walter, un gegant entusiasta, 
que en el temps lliure prepara gossos per a exposicions. Walter opina que el gos arrasarà amb els premis. 
Llavors proposa un pacte: seran socis al 50% en els probables guanys que donarà l'animal amb els serveis 
que pugui donar. Comença així un llarg període d'entrenament, no només del gos, sinó també de Juan, 
que, segons paraules de Walter, deixarà de ser un desocupat per convertir-se en un expositor. En la 
primera exposició els va molt bé i el gos guanya un honrós tercer lloc. Ho cel·lebren sorollosament en un 
restaurant libanès, on Juan coneix una cantant àrab que l'atrau. Entre el gos i la cantant Juan creu tocar el 
cel amb les mans. Però aviat se n'adonarà que els instints poden jugar-li una mala passada.

Diarios de motocicleta
(The Motorcycle Diaries)

Gènere: Drama
Director: Walter Salles
Protagonistes: Gael García Bernal (Ernesto Guevara de la Serna), Rodrigo de la Serna 
(Alberto Granado), Mía Maestro (Chichina Ferreyra), Mercedes Morán (Celia de la Serna), 
Jorge Chiarella (Dr. Bresciani).

 
Sinopsi: El 1952, dos joves argentins, Ernesto Guevara i Alberto Granado, comencen un viatge per 
carretera per descobrir la veritable Amèrica Llatina. Ernesto és un jove estudiant de medicina de 23 anys 
d'edat, especialitzat en leprologia. Alberto és un bioquímic de 29 anys. La pel·lícula segueix tots dos joves 
en el seu viatge de descobriment de la rica i complexa topografia humana i social del continent 
llatinoamericà. Els dos amics deixen el familiar entorn de Buenos Aires en una desmanegada motocicleta 
Norton de 500 cc de l'any 1939, imbuïts d'un romàntic esperit aventurer. La moto s'avaria, però els 
viatgers prossegueixen en autostop. A poc a poc, van prenent contacte amb una Llatinoamèrica diferent, 
reflectida en les persones que troben en el seu viatge; el canvi en les seves perspectives sembla trobar 
reflex en la varietat de la geografia per la qual transiten. La seva ruta els porta fins a les alçàries de Machu 
Pichu, on les majestuoses ruïnes i l'extraordinària presència de l'herència Inca exerceixen un profund 
efecte sobre tots dos. En arribar a una colònia de leprosos al cor de la selva amazònica, els dos viatgers ja 
han començat a posar en dubte el valor del progrés tal com el defineixen certs sistemes econòmics, que 
deixen a tants a la cuneta. Les seves experiències a la leproseria fan que despertin en ells els homes en 
què es convertiran en el futur i que definiran el recorregut ètic i polític de les seves vides.
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Hipnos

Gènere: Terror, thriller 
Director: David Carreras
Protagonistes: Cristina Brondo (Beatriz), Demián Bichir (Miguel), Féodor Atkine 
(Sanchez Blanch), Carlos Lasarte (Zabala), Marisol Membrillo (Elena), Julián Villagrán 
(Ulloa), Natalia Sanchez (La Niña).

Sinopsi: Una nit de tempesta. La policia rep un avís inquietant. La llanterna d'un agent sembla un 
macabre escenari: el cadàver esquarterat d'una dona, i al seu costat, una nena en estat de xoc. Beatriz 
Vargas, jove psiquiatre, comença a treballar en un prestigiós sanatori especialitzat en hipnosi i allunyat de 
la ciutat. Allà coneix el cas de la nena. En el seu primer dia, provoca en la nena una resposta inèdita fins 
llavors. No obstant això, l'esperança de Beatriz de poder ajudar-la s'esvaeix sobtadament: la nena apareix 
morta... amb les venes tallades. Un enigmàtic pacient sumit en la més profunda amnèsia introdueix 
Beatriz en un laberint de què resulta impossible fugir: "Beatriz, vés en compte... no ha estat un suïcidi". 
Realitat i ficció comencen a confondre's a la ment cada vegada més inestable de la doctora. Pacients que 
presagien morts, pistes que apunten diferents sospitosos, visions profètiques, corredors circulars que 
amaguen macabres successos,... noves morts. I una esborronadora certesa: Beatriz és la següent a morir. 
Un viatge sense retorn a les profunditats de la bogeria i del terror on ningú no és qui diu ser... Però el 
veritable malson, encara no ha arribat.

Hellboy
(Hellboy) 

Gènere: Fantàstica
Director: Guillermo del Toro 
Protagonistes: Ron Perlman (Hellboy), Doug Jones (Abraham "Abe" Sapien), Selma Blair 
(Liz Sherman), John Hurt (Professor Bruttenholm), Rupert Evans (John Myers), Corey 
Johnson (Agent Clay), Karel Roden (Grigori Rasputin), Brian Caspe (Agent Lime), Jeffrey 
Tambor (Tom Manning).

 
Sinopsi: Hellboy (Rom Perlman) és un dimoni que va ser enviat a la Terra pel boig diabòlic Grigori 
Rasputin (Karen Roden) per tal de fer el mal i va sorgir d'una bola de foc el 23 de desembre de 1945 a les 
ruïnes d'una antiga església britànica, quan els nazis intentaven invocar un ésser que els ajudés a invertir 
el desenllaç de la guerra mitjançant el que van denominar "Projecte Ragnarok". Van aconseguir els seus 
objectius en part, ja que l'ésser al qual van aconseguir dur de no se sap quin infern, no va aparèixer als 
seus dominis sinó darrera les línies dels aliats que, sospitant les intencions de l'exèrcit alemany havien 
enviat un equip d'experts als voltants. Així, Hellboy va ser rescatat per les Forces Aliades liderades pel 
Professor Broom (John Hurt), fundador del clandestí I.I.P.D. (Institut per a la Investigació Paranormal i de 
Defensa), que el va criar com a un fill i va desenvolupar els seus extraordinaris poders paranormals. 
Malgrat els seus foscos orígens, Hellboy es converteix en un estrany heroi del bé, que lluita contra les 
forces del mal que amenacen el nostre món. Al I.I.P.D., Hellboy passa a formar part d'una estranya família 
que inclou el telèpata "Mer-Man" Abe Sapien i Liz Sherman, que és piro-kinètica. 
Abe Sapien és el company d'aventures de Hellboy. L'única cosa que es pot dir del seu origen és que el van 
descobrir uns lampistes que, quan treballaven al soterrani de l'hospital St. Trinian a Washington D.C., 
derrocant una porta que donava a una cambra secreta. Allà van trobar un estrany ésser amb aspecte 
d'amfibi ficat en una enorme cubeta en animació suspesa. També van trobar una misteriosa nota: ICTHYO 
SAPIEN, 14 d'Abril de 1865. Amagats de la societat, estan destinats a protegir; ells són una línia de 
defensa clau contra Rasputin, que vol Hellboy al costat fosc a fi d'utilitzar els seus poders per 
desencadenar l'Armaggedon. Com Broom diu del I.I.P.D., "no cometeu errors, hi ha coses aquí fora que 
colpegen de nit. Nosaltres som els que tornem el cop".
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El Alamo. La leyenda
(The Alamo)

Gènere: Drama, acció 
Director: John Lee Hancock
Protagonistes: Billy Bob Thornton (David Crockett), Dennis Quaid (General Sam 
Houston), Jason Patric (Jim Bowie), Jordi Mollà (Juan Seguín), Patrick Wilson (Col. William 
B. Travis), Emilio Echevarría (General Santa Anna), Leon Rippy (Sargento William Ward), 
Tom Davidson (Coronel Green Jameson), Marc Blucas (James Bonham).

 
Sinopsi: Quan el mite es troba de cara amb la història i la llegenda es topa amb la realitat, els camins 
s'entrecreuen en San Antonio de Béjar i en la seva petita i abandonada missió: El Álamo. A la primavera 
de 1836, uns 200 texans, homes de totes les races que creuen cegament en el futur de Texas, resisteixen 
13 dies al fort sota l'assetjament del General Antonio López de Santa Ana (Emilio Echevarría), governador 
de Mèxic i comandant del seu exèrcit. Sota el comandament de tres homes, el jove i temerari Coronel 
William Travis (Patrick Wilson); el violent i apassionat James Bowie (Jason Patric); i la llegenda viva que 
representa David Crockett (Billy Bob Thornton), els texans i les seves gestes en El Álamo passaren a la 
història com el crit de rebel·lió del General Sam Houston (Dennis Quaid) per la independència de Texas i 
entraran a la llegenda pel seu enorme significat simbòlic.

Hasta que la ley nos separe
(Laws of attraction)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Peter Howitt
Protagonistes: Pierce Brosnan (Daniel Rafferty), Julianne Moore (Audrey), Parker Posey 
(Serena), Michael Sheen (Thorne Jamison), Frances Fisher (Sara Miller).

 
Sinopsi: Els prestigiosos advocats matrimonialistes novaiorquesos Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) i 
Audrey Woods (Julianne Moore) han vist a l'amor sortir mal parat a la majoria de casos, així que, per què 
hauria d'anar-los millor a ells?. Al cim de les seves respectives carreres professionals, Audrey i Daniel són 
el típic cas de pols oposats. Ella exerceix la seva professió guiant-se estrictament pel manual; ell sempre 
aconsegueix guanyar els casos deixant-se guiar per l'instint. Però un bon dia es troben enfrontats en un 
desagradable cas de divorci d'abast públic entre dos clients famosos (Parker PostPosey i Michael Sheen) 
que gravita entorn d'un castell irlandès en el qual tots dos litigants hi tenen els ulls posat. Audrey i Daniel 
viatgen a Irlanda amb l'objectiu de trobar testimonis que recolzin les seves respectives postures al judici. 
No obstant això, els dos advocats, entre els quals ha anat sorgint una atracció mútua que cap d'ells no 
s'atreveix a reconèixer, acaben junts en unes romàntiques festes rurals irlandeses. Com no podia d'una 
altra manera, després d'una nit de festa boja, s'aixequen l'endemà com a marit i muller. I ara han de 
tornar a Nova York per seguir endavant amb aquesta sorprenent situació en què es troben i sobretot amb 
el cas que tenen entre mans. Serà que casar-se primer és la millor forma d'enamorar-se?.

El reportero: La leyenda de Ron Burgundy
(Anchorman: The legend of Ron Burgundy)

Gènere: Comèdia
Director: Adam McKay
Protagonistes: Will Ferrell (Ron Burgundy), Christina Applegate (Veronica Corningstone), 
David Koechner (Champ Kind), Steven Carell (Brick Tamland), Paul Rudd (Brian Fantana), 
Fred Willard (Ed Harken), Chris Parnell (Garth Holliday), Vince Vaughn (Wes Mantooth), 
Chad Everett (Jess Moondragon), Kevin Corrigan (Paul Hauser), Tara Subkoff (Sandra).

 
Sinopsi: Rom Burgundy (Will Ferrell) és el presentador de notícies més famós de la ciutat de Sant Dídac 
en els anys setanta. però la seva vida dóna un tomb en tots els sentits el dia que arriba a l'emissora de 
televisió on treballa una nova companya. Es tracta de Veronica Corningstone (Christina Applegate), una 
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reportera feminista i molt ambiciosa. Ell no posa cap destorb a la seva incorporació sempre que ella s'ocupi 
de les exposicions de gats, temes de cuina, i altres especialitats que ell considera "femenines". Però el que 
Rom no sap és que Veronica no està disposada a ser un simple moble, sinó que vol el lloc de presentadora 
de les notícies, quelcom que ell no està disposat a acceptar. A partir d'aquest mític moment, la cosa no 
serà un simple enfrontament entre dos rivals, sinó que es tractarà d'una veritable guerra entre tots dos. 
Una guerra sense treba de la qual només pot haver-hi un guanyador.

L.I.E
(L.I.E)

Gènere: Drama
Director: Michael Cuesta
Protagonistes: Brian Cox (Big John Harrigan), Paul Franklin Dano (Howie Blitzer), Billy 
Kay (Gary Terrio), Bruce Altman (Marty Blitzer), James Costa (Kevin Cole), Tony Donnelly 
(Brian), Walter Masterson (Scott), Marcia DeBonis (Guidance Counselor), Adam LeFevre 
(Marty's Lawyer).

 
Sinopsi: L'Autopista de Long Island (L.I.E.), la carretera que atravessa la zona suburbana de Long Island 
amb els seus "carrers movent-se a l'est, a l'oest, i els que et porten directament a l'infern" serveix com la 
metàfora central d'aquesta inquietant reflexió sobre l'adolescència i la seva vulnerabilitat. Howie Blitzer 
(Paul Franklin Dano) és un noi de quinze anys sensible i membre d'una colla molt peculiar i perillosa. La 
recent mort de la mare (en un accident de cotxe a la sortida 52 de L.I.E.) i la indiferència del pare (Brosse 
Altman), li fan sentir-se abandonat al mig d'un món ple de sexe, violència, i perill. Quan el seu millor amic 
Gary (Billy Kay) el convenç per robar a la casa del seu veí, Big John de 60 anys (Brian Cox), l'escàs 
equilibri de la seva natura adolescent desapareix completament. Per empitjorar una mica més les coses, el 
pare de Howie és detingut per un afer de negocis. Howie es queda sol, i únicament Big John sembla 
preocupar-se. Una barreja de tendresa i perversió electrifica la relació paternofilial que sorgeix entre Howie 
i Big John.

El milagro de Candeal

Gènere: Documental musical
Director: Fernando Trueba

 
Sinopsi: Bebo Valdés, el gran pianista cubà de 85 anys, exiliat a Estocolm des de fa 40 anys, viatja fins a 
Salvador de Bahía (Brasil), on les músiques i les religions d'Àfrica s'han conservat de la forma més pura. 
Allà troba Mateus, un músic de bahía que l'introdueix a la vida de la comunitat afro-bahiana i el condueix 
al Candial, una favela que, gràcies a la iniciativa de Carlinhos Brown i a l'esforç dels seus habitants, s'ha 
convertit en una comunitat especial. A Candial no hi ha armes ni drogues. Hi ha, això sí, un conservatori 
de música, un centre de salut, un estudi on vénen a gravar artistes de tots els continents, atrets pels 
tambors de Candial. Utilitzant la música com a motor per a tot tipus d'iniciatives, la gent de Candial han 
recuperat l'autoestima i l'esperança que la realitat pot ser transformada, que un món millor és possible.

Escenario móvil 

Gènere: Documental
Director: Montxo Armendáriz
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Sinopsi: Hom podria dir que la història que pretenem narrar és com un passeig pels escenaris de la vida. 
No és una història de multituds i grans concerts. Tampoc no és una trobada de triomfadors o de promeses 
enllaunades. Ni tan sols hi ha cridòria de fans, ni desmais en directe. Perquè aquesta no és la història 
d'una frenètica carrera per les autopistes de l'èxit, sinó la d'un plàcid passeig pels escenaris de la vida. Uns 
escenaris als quals aguaita un home amb la seva música, i també una geografia amb la seva gent. L'home, 
la música, s'anomena Luis Pastor. I la geografia, la seva gent, tenen nom de cirera i de rialla oberta i de 
suor: els pobles d'Extremadura. La música de Luis té sons de terra i d'aigua fresca. Com la seva veu. Per 
això no necessita focus, ni aparadors on vendre's. Per això està sempre disposat a cantar, allà on li ho 
demanen. Perquè no canta per triomfar, sinó per gaudir. Un passeig per la geografia humana, social i 
política d'una comarca i unes gents. Un recorregut -aquí i ara- per les seves aspiracions, els seus anhels, 
els seus èxits, els seus desitjos. I també per les seves decepcions, els seus patiments, les seves misèries i 
els seus silencis. Un passeig pels escenaris de la vida. De la mà de Luis Pastor. Amb la seva música, les 
seves cançons, i amb la veu i el testimoni de la seva gent, dels seus paisans, d'aquells per qui compon i 
canta. Aquesta és la finalitat que pretenem aconseguir.

Roma

Gènere: Drama
Director: Adolfo Aristaráin
Protagonistes: Juan Diego Botto (Manuel Cueto / Joaquín Góñez, de Jove), José 
Sacristán (Joaquín Góñez, 60 anys), Susú Pecoraro (Roma Di Toro), Agustín Garvie 
(Joaquín Góñez, nen), Vando Villamil (Áteo Di Toro), Marcela Kloosterboer (Reneé), 
Maximiliano Ghione (Guido), Marina Glezer (Alicia), Gustavo Garzón (Pare de Joaquín 
Góñez), Carla Crespo (Betty), Marcos Mundstock (Gustavo Smirnoff), Raúl Rizzo (Doctor 
Cassano), Jean Pierre Noher (Pando), Alberto Jiménez (Editor, hijo), Ángel Facio (Editor, 

padre), María Galiana (Portera), Marcos Woinski (Afinador).

Sinopsi: La irrupció del periodista Manuel Cueto a la vida de l'escriptor Joaquín Góñez, a instàncies de 
l'editorial per a la qual Joaquín està escrivint el seu últim llibre, provocarà un impaciència en la solitària 
vida de l'escriptor, aïllat del món i fugisser dels seus propis records. Acostumat a la solitud dels últims 
anys, la trobada amb el jove periodista li despertarà emocions oblidades que el transportaran a les 
dècades dels cinquanta i seixanta, darrera de la seva infantesa i els seus bojos anys de joventut viscuts a 
Buenos Aires. Els errors propis de qui comença a experimentar-ho tot a la vida; el record dels amics; la 
importància de la lleialtat; la influència del cinema i el jazz; el sabor del primer amor i l'experiència de 
molts altres; i l'íntima relació que va guardar amb els seus pares i, en especial, amb sa mare, Roma, una 
dona intel·ligent, forta, comprensiva i compromesa amb els ideals de joventut del seu fill li portaran a 
reflexionar sobre la influència de la confiança que sa mare va dipositar en ell en la seva joventut. A ella, 
sens dubte, Joaquín li deu l'haver estat sempre un esperit lliure, bohemi, fidel a si mateix i als ideals que 
junts, un dia, a l'empara de la memòria del pare, van somiar. I és precisament el record inesborrable de 
Roma el que despertarà en Joaquín el desig i la impaciència per recuperar tot allò que fins aquest moment 
creia perdut.

Tiovivo C.1950
(Tiovivo C.1950) 

Gènere: Drama
Director: José Luis Garci
Protagonistes: Alfredo Landa, Fernando Guillén Cuervo, Fernando Fernán Gómez, 
Antonio Dechent, Ana Fernández, Elsa Pataky, María Adánez, Carlos Hipólito, Miguel Ángel 
Solá, Luisa Martín, Santiago Ramos.

Sinopsi: Madrid, al voltant de 1950. Sens dubte qualsevol època de postguerra en un país és sempre 
dura. I la capital d'Espanya no és una excepció. Són temps d'estraperlo, de cartilles de racionament, on 
tothom fa el que pot -i més- per tirar endavant. És l'època de les sales de festa i els cafès, les pensions i 
els hotels de luxe, el Metro i Chicote. Una ciutat on desenes de persones viuen entre la por, el fred, 
l'esperança, l'humor i, sobretot, l'amor. "Tiovivo c.1950" és el retrat de desenes de persones, un retrat 
tendre, festiu i cruel al mateix temps d'autèntics supervivents al mig d'un ambient de picaresca i amb 
alguns trets surrealistes. Supervivents de què, en part, en som hereus. 
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