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Les entrenes d'octubre de 2005

Arcadia
(Le Couperet)

Gènere: Drama
Director: Costa Gavras
Protagonistes: José García (Bruno), Karin Viard (Marlene), Olivier Gourmet (Machefer), 
Ulrick Tukur (Hutchinson), Kabongo Dieudonne (Longus), Thierry Hancisse (Inspector 
Kesler), Geordy Monfils (Johny), Theret Christa (Betty), Olga Grumberg (Iris Thompson), 
Jean-Christophe Bouvet (P.D.G.), Marie Kremer (Judy Rick), Marie Pierre Chaix (Sra. 
Ringer).

 
Sinopsi: Monsieur Verdoux assassinava salvatgement dones amb l'únic propòsit de cobrir les necessitats 
de la seva família. Avui dia, el nostre món modern sacrifica continents sencers a fi de cobrir tant les 
nostres immenses necessitats com les de les nostres famílies. Malauradament, fins i tot en els nostres 
propis continents, la pau i la tranquil·litat estan reservades per a uns pocs escollits, i només es poden 
aconseguir deixant caure la destral sobre el cap de milers dels nostres. Després de quinze anys de fidel 
servei a la seva empresa, dedicat a satisfer totes les necessitats dels seus patrons i accionistes, Bruno D. 
(José García) un alt executiu d'una fàbrica de paper, és acomiadat junt amb centenars dels seus companys 
com a conseqüència d'una reestructuració econòmica, o el que és el mateix, del “outsourcing o 
subcontractació”. Al principi, Bruno no està massa preocupat. És una persona amb una preparació 
excel·lent i està convençut que no tardarà molt de temps a trobar un treball del mateix nivell. Encara és 
jove, té poc més de quaranta anys. Tres anys després, sense haver trobat treball, se n'adona que, molt a 
desgrat, que es troba immers en una guerra de desgast. Ara no és més que un soldat ras l'única missió del 
qual consisteix a sobreviure, preservar el seu propi benestar material i el de la seva esposa i fills. No 
tardarà a descobrir que el seu benestar, la solidesa del seu matrimoni i el futur dels seus fills depenen del 
seu èxit en aquesta contesa. Així que amb l'ajuda d'una arma decideix passar a l'acció i es llança a anihilar 
la competència de forma metòdica i lògica. Després, realitzarà l'assalt final a la fortalesa de la corporació 
Arcadia l'últim obstacle que s'interposa entre ell mateix i el treball que desitja. Però com qualsevol soldat a 
qui han cridat a files precipitadament i no té la preparació suficient, la seva inexperiència el portarà a 
cometre gestes d'una incompetència increïble. Malgrat tot, té èxit i aconsegueix –Temporalment, no hi ha 
dubte- un treball a la seva mesura, salvant el futur dels seus fills i el seu matrimoni, o almenys això creu 
ell. Un cavaller modern i solitari que no lluita contra molins de vents, no lluita en pro d'un ideal, de la 
humanitat, de la justícia. No s'enfronta als malvats terratinents per protegir les vídues i els òrfens, lluita 
per ell i els seus. En definitiva, lluita per ell mateix, comportant-se com la resta de nosaltres, que donem 
l'esquena a la solidaritat, en ajudar-nos els uns als altres i als somnis utòpics, per submergir-nos, dia rera 
dia, en les profunditats de l'egoisme, la por i l'ansietat que genera aquest conflicte. Igual que el Monsieur 
Verdoux de Chaplin, Bruno, el nostre heroi, oscil·la entre el ridícul i vil·lesa, entre la rialla i el plor, entre el 
valor i la covardia, mentre intenta mantenir la reparació i la dignitat. Avui ha deixat de ser ahir. Bruno, 
igual que Verdoux, serà recompensat pels seus esforços i intentarà des del seu baluard, el despatx de la 
corporació Arcadia, mantenir la lluita letal contra els de la seva espècie per a major glòria dels seus pitjors 
enemics.

Bibi, la pequeña bruja y el secreto de los búhos azules
(Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen)

Gènere: Fantàstica
Director: Franziska Buch
Protagonistes: Sidonie von Krosigk (Bibi Blocksberg), Marie Luise Stahl (Elea), Katja 
Riemann (Barbara Blocksberg), Corinna Harfouch (Rabia von Katzenstein), Ulrich Noethen 
(Bernhard), Monica Bleibtreu (Walpurgia), Edgar Selge (Quirin Bartels), Nina Petri (Tieta 
Lissy), Anja Sommavilla (Schubia), Elea Geissler (Arkadia), Elisa Becker (Carina).

 
Sinopsi: Bibi Blocksberg (Sidonie von Krosigk), la petita bruixa, té un greu problema. Amb tanta màgia i 
bruixeria ha desatès molt les classes, i no podrà passar de curs llevat que aprovi l'examen de recuperació 
de l'angoixosa assignatura de matemàtiques. Els seus pares, que normalment es mostren molt 
comprensibles, es mantenen intransigents. Haurà de sacrificar passar les vacances amb la seva millor 
amiga per quedar-se estudiant al col·legi intern del Castell d'Altenberg. Una idea horrible per a Bibi això és 
gairebé una privació de llibertat!. La primera impressió del Castell d'Altenberg, un tradicional col·legi intern 
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en un entorn encantat, no inspira molt d'ànim a Bibi. El director del col·legi, el Professor Quirin Bartels 
(Edgar Selge), un matemàtic genial, resulta ser un tipus extrany que guarda un secret. I el que Bibi hagi 
de compartir la seva habitació amb Carina (Elisa Becker), una mala còpia de Britney Spears, suposa un 
càstig addicional. Encara sort que allà es troba amb Elea Mischnik (Marie Luise Stahl), una noia de la seva 
mateixa edat a qui moltes vegades se la veu trista. És en una cadira de rodes des que va patir un accident. 
Va perdre els seus pares i viu amb la seva tieta Lissy (Nina Petri) a la llibreria familiar "El Quart món", 
situada al mig del nucli antic d'Altenberg. A causa de la seva llarga estada a l'hospital, Elea havia perdut 
molta matèria que ha de recuperar com a alumna diürna al col·legi intern. Bibi i Elea de seguida es fan 
molt amigues i a Bibi se li fica al cap que ha de veure Elea tornar a riure. Ella com a bruixa ha de tenir la 
possibilitat d'ajudar la seva nova amiga a tornar a caminar!. Encara que el codi de bruixes prescriu que en 
cap concepte s'intervingui en el destí humà. Però Bibi no seria Bibi si no intentés violar aquesta norma. És 
llavors quan sent la llegenda de la màgica pols dels Mussols Blaus, que es creu es troba a les Coves que hi 
ha sota Altenberg, i que dóna poders al seu propietari amb qui pot esvair qualsevol bruixeria quotidiana. 
D'això s'assabenta també l'enemiga mortal de Bibi, la bruixa Rabia Von Katzenstein (Corinna Harfouch), 
que està complint una condemna de cinc anys junt amb el seu gat Maribor al pantà de l'Horror. Per una 
feliç casualitat de tipus meteorològica, Rabia aconsegueix fugir pel gual que separa el pantà de l'horror de 
la resta del món. Desproveïda per complet de la seva bruixeria, aconsegueix sense cap força el seu castell 
abandonat, on descobreix que pot recarregar el seu poder de bruixa tocant objectes que pertanyen a les 
bruixes actives. Quan aconsegueix carregar-se amb poders suficients, s'acosta amb compte a la família 
Blocksberg, i com sembla que té més sort que intel·ligència, descobreix un manuscrit amb qualitat de 
bestseller en el qual està escrivint la mare de Bibi, Barbara Blocksberg (Katja Riemann), en el pròleg de la 
qual fa referència a la poderosa pols de mussols que deu trobar-se sota Altenberg. Què millor que dirigir-
se a aquest objectiu?. I ja el súmmum de la sort per a Rabia és trobar-se Bibi. Amb les seves nombroses 
disfresses li resulta fàcil despistar tant l'ingenu pare de Bibi, Bernhard Blocksberg (Ulrich Noethen), com 
l'estrany director de col·legi. Malauradament també aconsegueix enganyar Bibi i fer d'ella la seva aliada. 
Fins i tot quan la comunitat de bruixes se n'adona de la desaparició de Rabia i intenta protegir Bibi, ella no 
es creu res de les advertències ja que està sota la influència de Rabia. Només en l'últim segon, quan Bibi 
s'acosta cada cop més al seu objectiu, la pols del Mussols Blau, al laberint ple d'obstacles se n'adona que, 
efectivament, Rabia és darrera de tot. En un dramàtic enfrontament, Rabia rep el seu just càstig i Elea 
troba els seus pares per últim cop al país fantàstic d'Arambolia, on la consolen i li regalen Ezechiel, el 
Mussol Blau d'Arambolia en el ventre del qual es troba l'última mica de pols d'òlibes que existeix al 
planeta... Totes aquestes experiències fan que l'amistat entre les dues noies ja sigui per sempre. I Bibi 
aprèn que hi ha coses a la vida que cal acceptar sense més, com, per exemple, un examen de recuperació 
de matemàtiques.

El leñador
(The woodsman)

Gènere: Drama
Director: Nicole Kassell
Protagonistes: Kevin Bacon (Walter), Kyra Sedgwick (Vickie), Eve (Mary-Kay), Mos Def 
(Sargento Lucas), David Alan Grier (Bob), Benjamin Bratt (Carlos), Gina Philips (Nicole 
Walker), Kevin Rice (Candy), Michael Shannon (Rosen), Hannah Pilkes (Robin)

 
Sinopsi: Walter (Kevin Bacon) ha sortit al carrer desprès de dotze anys de condemna per pederàstia i és 
mal presagi que l'únic apartament que pugui llogar estigui enfront d'un col·legi. Aconsegueix treball en una 
Fustera, allà la seva timidesa passa per arrogància i una de les oficinistes s'entesta a furgar en el seu 
passat. Walter troba un inesperat suport en Vickie (Kyra Sedgwick), dona llenguallarga que promet no 
tenir en compte el passat de l'home. Walter, però, no pot fugir del seu passat. Condemnat per una 
agressió sexual, Walter es troba sotmès a l'ull escrutador del seu cunyat (Benjamin Bratt), i desdenyat per 
la germana d'aquest, viu amb el temor de ser descobert al seu lloc de treball, i se sent vigilat per un 
desconfiat funcionari de la policia local, el detectiu Lucas (Mos Def). Quan inicia amistat amb una nena 
petita en un parc de la barriada, Walter ha d'enfrontar-se també a l'horrorós perill del despertar dels seus 
dimonis interiors que el torturen.
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Eros
(Eros)

Gènere: Eròtic
Director: Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Kar Wai
Protagonistes: Robert Downey Jr. (Nick Penrose), Alan Arkin (Dr. Pearl / Hal), Ele Keats 
(La dona / Cecelia), Christopher (Buchholz Christopher), Regina Nemni (Cloe), Luisa 
Ranieri (La noia / Linda), Gong Li (Miss Hua), Chang Chen (Zhang).

Sinopsi: Eros són tres curtmetratges realitzats per tres magnífics directors, amb el nexe comú de 
l'erotisme, la sensualitat i l'amor. 
The Dangerous Thread Of Things. De Michelangelo Antonioni. Toscana actual. En un viatge a la costa, una 
parella s'enfronta a la pèrdua de màgia del seu matrimoni. La passió del marit es desperta per l'aparició 
d'una jove misteriosa.
Equilibrium. De Steven Soderbergh. Nova York, 1955. Un executiu estressat sent que ha perdut el seu 
equilibri, degut possiblement a somnis eròtics recurrents d'una dona que no pot identificar. En una sessió 
poc comuna, el seu poc convencional psiquiatre intenta equilibrar l'atenció entre el seu pacient i algú que 
veu a través de la finestra...
The Hand. De Wong Kar Wai. Hong Kong, 1963. El jove sastre Chang s'enamora de la seductora Srta. Hua 
el primer cop que pren les mesures del seu sensual cos. Al llarg dels anys, Chang Roman lleial a aquest 
amor sense rèplica, mentre la Srta. Hua s'enfronta a temps difícils.

Flores rotas
(Broken flowers)

Gènere: Comèdia
Director: Jim Jarmusch
Protagonistes: Bill Murray (Don Johnston), Jessica Lange (Carmen), Julie Delpy 
(Sherry), Chloë Sevigny (Asistenta de Carmen), Sharon Stone (Laura), Tilda Swinton 
(Penny), Mark Webber (El noi), Jeffrey Wright (Winston), Frances Conroy (Dora).

 
Sinopsi: El solter d'or Don Johnston (Bill Murray) ha estat abandonat per la seva última amant, Sherry 
(Julie Delpy). El senyor es resigna a seguir amb la seva vida però tot canvia quan rep una misteriosa carta 
de color rosa. La carta és d'una antiga núvia que li informa de té un fill de 19 anys que podria estar 
cercant-lo. Don es veu obligat a investigar aquest misteri junt amb el seu millor amic i veí, Winston 
(Jeffrey Wright), detectiu aficionat i home de família. Encara que és poc amic dels viatges, Don s'embarca 
en un que el portarà a recórrer el país a la recerca de pistes sobre 4 antics amors (Frances Conroy, Jessica 
Lange, Sharon Stone i Tilda Swinton). Les seves inesperades visites a aquestes dones tanquen sorpreses 
per al senyor mentre s'enfronta al seu passat i en conseqüència al seu present.

Hostage
(Hostage) 

Gènere: Acció
Director: Florent Emilio Siri
Protagonistes: Bruce Willis (Jeff Talley), Kevin Pollak (Walter Smith), Jonathan Tucker 
(Dennis Kelly), Ben Foster (Mars Krupcheck), Jimmy Bennett (Tommy Smith), Michelle 
Horn (Jennifer Smith), Marshall Allman (Kevin Kelly), Serena Scott Thomas (Jane Talley), 
Rumer Willis (Amanda Talley), Kim Coates (El vigilant), Robert Knepper (Wil Bechler), 
Tina Lifford (Laura Shoemaker).

 
Sinopsi: Destrossat per una situació amb ostatges que es va saldar amb la mort d'una jove mare i el seu 
fill, Jeff Talley (Bruce Willis), negociador de la policia de Los Ángeles (LAPD), abandona la ciutat per ocupar 
un càrrec de menor entitat com a cap de policia de la ciutat de Bristo Camino, al comtat de Ventura. Tres 
adolescents vigilen la llar d'una família amb l'intenció de robar-los l'automòbil, però trien la casa 
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equivocada al dia equivocat. Els tres es veuen atrapats en un recinte multimilionari als afores de la ciutat 
que és propietat d'un comptable corrupte. Aterrits, els adolescents prenen com a ostatges els membres de 
la família, situant a Jeff exactament en el tipus de circumstància que mai no hagués volgut afrontar 
novament. Gustós, Jeff no tarda a delegar la seva autoritat sobre el cas al Departament del xèrif del 
comtat de Ventura, per abandonar l'escena tot seguit. No obstant això, a l'interior del recinte es troba 
informació digital del màxim interès per a uns misteriosos delinqüents i l'operació que tenen entre mans. 
No s'aturaran davant res per recuperar el que consideren seu, encara que impliqui prendre com a ostatges 
els membres de la família de Jeff. Això farà que aquest es vegi obligat a reprendre el comandament que 
havia abandonat. Aquesta situació tan delicada es transformarà ràpidament en una altra molt més 
imprevisible i horrorosa del que Jeff mai no hagués imaginat.

Ilusiones rotas - 11M

Gènere: Drama
Director: Álex Quiroga
Protagonistes: Lilian Caro, Fina Mayo, Jemi Paretas, Manuel Bocanegra, Félix Ortiz, Laia 
Alemany, Jesús Sarmiento, Nidal Hosaini, Carlos Nieto Balboa, Helena Sánchez Canales, 
Nani Soriano, Abellatif Taqufik, Jorge Bosso, Marta Lascaray.

Sinopsi: La pel·lícula relata la vida i esperances de quatre persones que viuen a Madrid. Vuit mesos abans 
que succeeixi l'atemptat de l'11 de març, la seva vida, les seves il·lusions, com les d'altres, donen un gir 
radical en els seus plantejaments. Per a això hem seleccionat com a integrants d'aquesta història dues 
dones i dos homes. Una d'elles es dedica al servei de neteja domèstica. És una dona estrangera que ha 
vingut a Espanya des d'Equador per aconseguir treball i ajudar la seva família, però no li va molt bé, fins 
que un dia li proposen per intermediació d'una amiga canviar de treball. Simultàniament amb el seu 
treball, comença a assistir a classes d'informàtica per millorar. Un altre personatge, és un estudiant de 
teatre que ha passat per molts càstings sense èxit, però un dia, que per fi arriba, té una gran oportunitat, 
va fer un paper protagonista en teatre. En aquesta història, mostrarem l'afany de superació que té el jove 
per donar el millor de si davant el director-tirà, que està disposat a fer la vida impossible el jove actor 
simplement per capritx. També coneixerem una mestressa de casa que està condemnada al maltractament 
per part del seu marit i anhelant començar una nova vida lluny de casa. Decideix anar-se'n i farà el que es 
pugui i l'impossible per abandonar la llar. En el decurs de la decisió coneix un jove asturià anomenat Rafa 
que li lloga una habitació a la zona d'Atocha. Aquest s'adona que ella està essent assetjada pel seu marit, 
fins que un dia es veu obligat a intervenir entre tots dos ja que, veient com la maltracta, ell la defensa. A 
partir de llavors és quan ella comença a mantenir una relació afectiva amb Rafa, convertint-se l'un el 
suport de l'altre, i és així com havent conegut aquest jove, intentarà superar el seu conflicte. I finalment, 
un marroquí que ve a Espanya, a la recerca d'una oportunitat, podent-se apreciar l'afany de superació 
d'aquest jove malgrat els contratemps que puguin sorgir. El dia 11 ha arribat. Les històries i la vida 
d'aquests personatges seran el centre d'atenció del nostre relat. Per mostrar de quina forma i manera són 
afectades per aquest terrible atemptat, es barrejaran aquestes narracions amb seqüències reals d'aquell 
dia, efectuant d'esta manera un repàs analític i crític sobre el terrible dolor patit per tots els espanyols i 
pels madrilenys, en particular. El que més es vol emfatitzar en l'història conductora bàsica, és la presència 
testimonial del record, per tal de no oblidar el que ha passat, anhelant que mai no es repeteixi i perquè 
van succeir els fets, com una certa represàlia per la participació en una guerra que ningú no volia però en 
la qual infaustament n'estàvem implicats.

La leyenda del Zorro
(Legend of Zorro)

Gènere: Acció, aventura
Director: Martin Campbell
Protagonistes: Antonio Banderas (Don Alejandro de la Vega / El Zorro), Catherine Zeta-
Jones (Elena de La Vega), Raúl Méndez (Ferroq), Adrian Alonso (Joaquin), Pedro 
Armendáriz Jr. (Governador Don Pedro), Michel Bos (Archiduc Wilhelm), Nick Chinlund 
(McGivens), Rufus Sewell (Armand), Giovanna Zacarías (Blanca Cortez)

 
Sinopsi: Ens trobem l'any 1850. El territori de Califòrnia desitja convertir-se en el trentè primer estat de 
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la unió, però certs individus sense escrúpols, membres d'una misteriosa organització medieval, estan 
decidits a evitar-ho. Un cop més, el Zorro, l'heroi emmascarat, ha d'anar a ajudar els habitants de 
Califòrnia perquè puguin convertir-se en ciutadans dels Estats Units d'Amèrica del Nord. Al mateix temps 
McGivens (Nick Chinlund) , un corrupte i desaprensiu magnat, es dedica a intimidar els decents habitants 
de Califòrnia apoderant-se de les seves terres i amenaçant la seva economia. Un cop més, només el Zorro 
pot detenir-lo. El senyor Alejandro de la Vega (Antonio Banderas), que va heretar la màscara del Zorro, 
ara és casat amb Elena (Catherine Zeta-Jones) i tenen un fill de deu anys, Joaquín (Adrián Alonso). El noi 
troba a faltar son pare, que rares vegades és a casa. I quan hi és, Joaquín desitjaria que El senyor 
Alejandro es comportés més com el Zorro, el seu idealitzat heroi, perquè ignora que els dos homes són la 
mateixa persona. Al mateix temps, Elena obliga Alejandro a triar entre la seva família i la croada del seu 
alter ego. Quan una inesperada crisi obliga Alejandro a abillar-se una vegada més amb la màscara del 
Zorro, Elena se sent traïda i el fa fora de casa; al poc de temps li lliura els papers del divorci. Quan un 
antic company de classe d'Elena, l'aristòcrata francès Army (Rufus Sewell), es trasllada a viure a Califòrnia 
per establir un celler, està encantat de descobrir que Elena s'ha separat del seu marit. Immediatament 
comença a festejar-la, alhora que s'ocupa dels seus deures com a cap dels Cavallers d'Aragó, una antiga 
confraria secreta. D'esta manera, El senyor Alejandro es troba en un dilema perquè ha de triar entre la 
seva obligació d'atendre les oprimides i amenaçades gents de Califòrnia i les seves responsabilitats com a 
marit i pare.

La novia cadáver de Tim Burton
(Corpse Bride)

Gènere: Animació
Director: Tim Burton, Mike Johnson
Protagonistes: Johnny Depp (Victor Van Dort, veu), Helena Bonham Carter (La nuvia 
cadàver, veu), Albert Finney (Finnis Everglot, veu), Emily Watson (Victoria Everglot, veu), 
Tracey Ullman (Nell Van Dort/Hildegarde, veu), Richard E. Grant (Barkis Bittern, veu), 
Christopher Lee (Pastor Galswells, veu), Paul Whitehouse (William Van Dort/Mayhew/Paul 
El maitre, veu), Joanna Lumley (Maudeline Everglot, veu), Jane Horrocks (Aranya vídua 

negra/Mrs. Plum, veu), Deep Roy (General Bonesapart, veu).

  
Sinopsi: En un petit, trist i reprimit poble victorià, dos tímids joves estan a punt de casar-se - encara que 
no s'han vist mai abans. Els bastos i oportunistes magnats de les conserves de peix Nell i William Van Dort 
sempre han somiat de formar part de l'alta societat - però si bé no els falta riquesa, manquen 
completament de la classe necessària. Al contrari, als aristòcrates de tota la vida Maudeline i Finis 
Everglot, descendents directes del Duc d'Everglot - quelcom que no tindran inconvenients a manifestar a 
qualsevol que vulgui escoltar-los - els sobra classe però els falta diners. Els seus diners s'han esgotat fa 
temps, i tot el que els queda de valor és el seu nom i la seva posició social... i, com sembla, la seva filla. Si 
bé mai han vist cap vàlua en ella, potser serà el seu passaport per tornar a l'escala social, ja que sembla 
que els Van Dort tenen un fill solter, Victor. Els Everglot estan disposats a transigir i casar a desgrat 
Victòria amb el fill dels espantosos Van Dort - després de tot, un nou ric és ric al cap i a la fi. S'arriba a un 
acord, i les dues famílies estan molt nervioses, ja que tothom està molt excitat per les imminents 
esposalles... excepte els nuvis. Però de tota manera tothom sap que el matrimoni no té res a veure amb 
l'amor - només cal preguntar-ho a Maudeline i a Finis. Victor i Victòria es veuen per primer cop un dia 
abans de la seva boda, quan les famílies es reuneixen per presentar adequadament els propers novençans, 
i seguirà immediatament un assaig de la boda. Si bé és difícil dir qui és més tímid, després de la seva 
primera reunió sembla possible que, contra tot pronòstic, no s'hagi perdut l'oportunitat que Victor i Victòria 
gaudeixin d'un autèntic amor. Però en l'assaig, Victor fica tant la pota - fins i tot abans de calar foc 
accidentalment al vestit de la seva futura sogra - que el pastor Galswells li diu que se'n vagi fins que pugui 
aprendre les seves frases correctament. Humiliat, es dirigeix cap al fosc bosc que envolta el poble. Un cop 
sol, és capaç de recitar els seus vots perfectament, arribant fins i tot fins a posar suaument l'anell de boda 
sobre l'arrel d'un arbre com a toc final. Però, després de tot, no és una arrel. De manera aterridora, 
sorgeix de la terra l'estrany i bell cos en descomposició d'una dona que porta les restes destrossades d'un 
vestit de núvia, amb l'anell de Victòria en el seu ossut dit. Sembla que Victor s'ha promès sense adonar-se 
a la Núvia Cadàver. Des que va ser misteriosament assassinada a la seva nit de bodes, la Núvia Cadàver 
ha esperat, desconsolada, que tornés el seu nuvi i la reclamés. Si bé és possible que el seu cor hagi deixat 
de bategar fa temps, la seva recerca de l'autèntic amor, i d'un espòs amb qui compartir el seu repòs etern, 
no ha acabat. Victor s'ha convertit per error en aquest nuvi, i és arrossegat sota terra al País dels Morts, 
una tumultuosa inversió de papers de l'avorrida vida que sempre ha conegut - al País dels Morts, els pubs 
estan sempre oberts i els cadàvers estan més plens de vida que qualsevol cosa que es pugui trobar dalt en 
l'avorrit i gris País dels Vius. Victor intenta en va trobar el camí de tornada a Victòria, que està esperant 
desconsolada al País dels Vius, incapaç de convèncer ningú que una dona morta ha arrossegat el seu 
promès a l'inframón. En compte d'ajudar la seva filla, els Everglot concerten molt de pressa un segon 
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matrimoni, aquest cop amb el misteriós i sinistre Barkis Bittern, que casualment està al lloc adequat i en el 
moment adequat per prendre la mà de Victòria... Mentre la Núvia Cadàver està decidida a no deixar-lo 
escapar dels llaços del seu nefast matrimoni, Victor ha de trobar una manera de tornar del País dels Morts, 
i als braços de l'amor de la seva vida.

The Dark
(The Dark) 

Gènere: Terror
Director: John Fawcett
Protagonistes: Sean Bean (James), Maria Bello (Adelle), Richard Elfyn (Rowan), Maurice 
Roëves (Dafydd), Abigail Stone (Ebrill), Sophie Stuckey (Sarah).

 
Sinopsi: En un últim intent per unir la família, la novaiorquesa Adelle (Maria Bello) viatja amb la seva jove 
filla Sarah (Sophie Stuckey) a Gal·les per veure el seu exmarit James (Sean Bean) i tractar de 
recompondre les seves vides en l'entorn d'una vella granja a la part alta d'un penya-segat. Però els pitjors 
malsons d'Adelle es fan realitat quan, uns dies després, Sarah és tràgicament arrossegada pel mar, 
engolida per les fosques profunditats malgrats els desesperats intents de sa mare per salvar-la. Mentre 
James dirigeix la recerca del cos de Sarah, una Adelle turmentada per la culpa es veu asetjada per visions 
i rastres de la seva filla -és quasi com si Sarah estigués atrapada en algun lloc de la pròpia casa. En 
assabentar-se d'una antiga llegenda local sobre un lloc anomenat "The Dark" -un món eteri dels morts que 
és un reflex distorsionat del món real- Adelle es convenç que Sarah està tractant de comunicar-se amb ella 
des d'aquest sinistre univers paral·lel. Quan troba una estranya nena anomenada Ebrill (Abigail Stone) al 
llit de Sarah, Adelle està segura que ella és la clau per portar la seva filla de tornada. Perquè la llegenda 
diu que els que se n'han anat poden tornar de The Dark si es fa un sacrifici, un dels vius per un dels morts. 
I si Ebrill és qui diu ser, va morir fa més de cinquanta anys. Però tot el que James pot veure en la seva 
esposa és a una dona als abismes de la desesperació i el mateix llindar de la bogeria. Per a ell, Ebrill és 
una nena escapada, res més. No obstant això, quan el granger i traçut local Daffyd (Maurice Roëves) 
reconeix Ebrill de la seva fosca infantesa, plena de records d'un culte pagà rural, Adelle sap que les seves 
sospites són certes. I escomet l'acte de fe definitiu -llançant-se a l'oceà, i a The Dark, en el seu frenètic 
intent per recuperar la vida de la seva filla.

Cool!
(Cool!) 

Gènere: Drama
Director: Theo Van Gogh
Protagonistes: Fouad Mourigh (Abdel), Farhane El Hamchaoui (Mohammed), Jones 
Kruijne (Hamid), Remco Alberts (Jacky), Julien de Roover (Jeffrey), Katja Schuurman 
(Mabel), Johnny de Mol (Prof), Steve Hooi (Simon), Thijs Römer (Rob), ijs Naber (Bert), 
Jaffar Reynold Nicolaas (Bo), Illias Aâziz (Henk), Najim Laoukili (Najib), Lore Dijkman 
(Tara), Gerrit Zalm (Director). 

Sinopsi: Cinc amics, majoritàriament immigrants d'origen àrab, ocupen les seves hores amb petits 
delictes. Joves i impressionables, són persuadits per un dur gàngster i la seva seductora núvia a dur a 
terme l'atracament a un banc. Quan l'intent surt malament i són agafats per la policia, els cinc se 
sorprenen en veure que en compte d'anar a presó són condemnats a passar un any i mig a Glen Mills, un 
reformatori experimental. Així comencen el dur camí de la rehabilitació, on cadascú d'ells haurà 
d'aprendre, a la seva manera, a resistir i sobreviure davant les temptacions i les pressions del món 
exterior. Sota el poderós influx del gàngster i la seva núvia, hi haurà un intent de tornar a ballar-la, i un 
d'ells pagarà un alt preu per això. La pel·lícula és un viatge a través d'una muntanya russa plena de 
sensacions i ritmes hip-hop, la mescla d'actors professionals amb veritables interns de Glen Mills fa que el 
relat atrapi l'espectador des del primer minut de la història.
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El Aura

Gènere: Drama
Director: Fabián Bielinsky
Protagonistes: Ricardo Darín (Esteban Espinosa), Dolores Fonzi (Diana), Pablo Cedrón 
(Sosa), Jorge D'Elia (Urien), Alejandro Awada (Sontag).

 
Sinopsi: Narra en primera persona l'al·lucinat viatge d'un personatge sense nom, un taxidermista moderat 
i introvertit amb una estranya obsessió per a un home honest: durant els últims anys, una vegada i una 
altra ha planejat i imaginat els assalts més perfectes i reeixits, sempre a força d'una intel·ligència que, 
segons ell, el diferencia del que passa allà fora, la lluita de "ximples contra ximples": policies i lladres. Ell 
podria fer-ho millor que ningú. Allunyat del seu hàbitat urbà i portat als llunyans boscos del sud a 
compartir una jornada de caça, un tràgic accident el connecta inesperadament amb la possibilitat 
d'executar un veritable delicte: l'assalt a un camió blindat que porta els guanys d'un casino de la zona. 
Mogut primer per una morbosa curiositat, i més tard per un inexorable corrent d'esdeveniments, el 
taxidermista es veurà projectat cap a les seves fantasies, muntant peça a peça un trencaclosques que 
l'anirà tancant sense remei. I ho farà mentre lluita amb la seva més gran feblesa: és epilèptic. I 
experimentarà el “aura”: un avís, un moment d'estranya il·luminació, una experiència on tot es confon en 
una irresistible desorientació, abans de cedir a cada una de les seves crisis. Crisi que cauran sobre ell si 
més no ho esperi, quan més necessiti tots els seus sentits... Així descobrirà que res no és com creia. Que 
el crim és intel·ligència i planificació, però també coratge i sang. I violència, i por, i traïció ... I es trobarà 
projectat a un món del qual desconeix les regles, on es parla un idioma que no pot entendre, atrapat en un 
remolí d'espant i irrealitat. Com un aura.

El habitante incierto

Gènere: Misteri
Director: Guillem Morales
Protagonistes: Andoni Gracia (Fèlix), Mónica López (Claudia), Francesc Garrido (Bruno), 
Agustí Villaronga (Martín).

Sinopsi: Félix (Andoni Gràcia) és un arquitecte que sent com la seva estabilitat emocional trontolla quan 
la seva núvia Vera (Mónica López) es nega a continuar vivint amb ell. Una nit, Félix rep la visita d'un 
desconegut (Agustí Villaronga) que li demana si pot fer una trucada. Félix el deixa entrar i en un moment 
de descuit l'individu sembla desaparèixer dins de casa seva sense deixar cap rastre. A partir d'aquest 
instant, una sèrie d'esdeveniments cada cop més angoixants el duran a la conclusió que l'intrús s'ha 
quedat vivint a casa seva i que la seva vida està essent amenaçada per ell. Félix comença així una 
perversa relació amb l'espai que l'envolta que el durà a descobrir en un final esborronador i sorprenent que 
aquest té una entitat pròpia i que enxampa mortalment aquells que el desafien.

El mundo de Leland
(The United States of Leland)

Gènere: Drama
Director: Matthew Ryan Hoge
Protagonistes: Don Cheadle (Pearl Madison), Ryan Gosling (Leland P. Fitzgerald), Jena 
Malone (Becky Pollard), Kevin Spacey (Albert T. Fitzgerald), Chris Klein (Allen Harris), 
Lena Olin (Marybeth Fitzgerald), Michelle Williams (Julie Pollard), Martin Donovan (Harry 
Pollard), Ann Magnuson (Karen Pollard), Michael Peña (Guillermo).

 
Sinopsi: The United States of Leland és un drama sobre com un únic incident tràgic és capaç d'impactar 
sobre tota una comunitat i forçar un grup de vuit persones a reavaluar les seves vides. La història 
comença amb un assassinat, no obstant això i ja des del començament, la cara de l'assassí no encaixa: 
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Leland Fitzgerald (Ryan Gosling) no sembla capaç de realitzar aquest acte. L'envien a un centre 
penitenciari juvenil en el qual inicia una relació amb un dels professors, Pearl Madison (Don Cheadle). Al 
llarg d'una sèrie de converses, Pearl intenta descobrir el "perquè" del crim. La pel·lícula també segueix 
l'evolució dels sentiments que ha anat generat l'assassinat en altres personatges: El pare de Leland, Albert 
Fitzgerald (Kevin Spacey), un famós escriptor que torna a casa després de l'arrest de Leland per reunir-se 
amb la seva exesposa Marybeth Fitzgerald (Lena Olin). Becky Pollard (Jena Malone), la germana de la 
víctima i exnúvia de Leland, particularment marcada pels esdeveniments. El drama també dificulta la 
relació entre Julie Pollard (Michelle Williams) i el seu nuvi, Allen Harris (Chris Klein). D'altra banda, els 
pares de la víctima, Harry (Martin Donovan) i Karen Pollard (Ann Magnuson) es debaten sobre com 
afrontar la pèrdua. A mesura que la pel·lícula es desenvolupa, els camins de tots els personatges 
s'encreuen provocant situacions inesperades. Una de les grans ironies de la vida és que, en nombroses 
ocasions, és necessari que quelcom terrible succeeixi per mostrar la nostra més profunda bondat. Les més 
grans virtuts són latents, endormiscades per a tan sols revelar-se quan quelcom catastròfic sacseja les 
nostres vides. The United States of Leland comença amb una tragèdia, però la seva principal motivació és 
descobrir com esdeveniments horribles poden inspirar la gent per canviar, a millor i d'una forma radical, 
les seves vides...

Freeze Frame
(Freeze Frame)

Gènere: Thriller, bèl·lic
Director: John Simpson
Protagonistes: Lee Evans (Sean Veil), Sean McGinley (Detectiu Louis Emeric), Ian 
McNeice (Saul Seger), Colin Salmon (Detectiu Mountjoy), Rachael Stirling (Katie Carter).

 
Sinopsi: Un sospitós d'assassinat ultraparanoic s'enregistra en vídeo al voltant del rellotge per tenir una 
coartada sòlida per si és acusat d'algun altre crim. Però succeeix un nou assassinat, i la cinta que podria 
demostrar la seva innocència desapareix misteriosament. Llavors començarà una carrera personal per 
crear la seva coartada. Haurà de fabricar les proves de les hores que falten.

La vida secreta de las palabras
(The Secret Life of Words)

Gènere: Drama, romàntica 
Director: Isabel Coixet
Protagonistes: Sarah Polley (Hanna), Tim Robbins (Joseph), Javier Cámara (Simon), 
Julie Christie (Inge), Eddie Marsan (Victor), Steven Mackintosh (Dr. Sullitzer), Sverre 
Anker Ousdal (Dimitri), Daniel Mays (Martin), Dean Lennox Kelly (Liam), Danny 
Cunningham (Scott), Emmanuel Idowu (Abdul), Leonor Watling (Esposa de l'amic de 
Josef), Reg Wilson (Director).

 
Sinopsi: Un lloc aïllat al mig del mar: Una plataforma petrolífera, on només treballen homes, en la qual ha 
ocorregut un accident. Una dona solitària i misteriosa que intenta oblidar el seu passat (Sarah Polley) és 
portada a la plataforma perquè es faci càrrec d'un home (Tim Robbins) que s'ha quedat cec temporalment. 
Entre ells va creixent una estranya intimitat, un vincle ple de secrets, veritats, mentides, humor i dolor, del 
qual cap dels dos no sortirà indemne i que canviarà les seves vides per sempre. Una pel·lícula sobre el pes 
del passat. Sobre el silenci sobtat que es produeix abans de les tempestes. Sobre vint-i-cinc milions 
d'onades, un cuiner espanyol (Javier Cámara) i una oca. I sobre totes les coses, sobre el poder de l'amor 
fins i tot en les més terribles circumstàncies.
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Serenity
(Serenity)

Gènere: Acció, aventures 
Director: Joss Whedon
Protagonistes: Nathan Fillion (Capità Malcolm Reynolds), Gina Torres (Zoë Warren), 
Adam Baldwin (Jayne Cobb), Alan Tudyk (Wash Warren), Jewel Staite (Kaylee Frye), 
Morena Baccarin (Inara Serra), Summer Glau (River Tam), Sean Maher (Dr. Simon Tam), 
Ron Glass (Shepherd Book), Chiwetel Ejiofor (agent), David Krumholtz (Mr. Univers).

 
Sinopsi: Malcolm Reynolds (Nathan Fillion), un soldat del bàndol dels perdedors en una guerra civil 
galàctica, aconsegueix sobreviure a base de petites il·legalitats i capitanejant la nau de transport de 
passatgers Serenity. Encapçala una petita tripulació - el més semblat a una família que ha tingut - formada 
per la seva mà dreta Zoe (Gina Torres); Wash (Alan Tudyk), el pilot i marit de Zoe; el mercenari Jayne 
(Adam Baldwin), i la mecànica Kaylee (Jewel Staite). Ells són els companys insubordinats, tossuts i lleials 
que necessita per sobreviure en els planetes llunyans. Però la seva supervivència es veu amenaçada per 
dos formidables enemics: l'Aliança Universal (els vencedors) i els Reavers, uns terribles caníbals, autèntics 
salvatges que recorren les fronteres de l'espai conegut. La tripulació està atrapada entre l'Aliança, que 
aplica la seva idea de l'ordre els agradi o no als habitants dels planetes, i els Reavers, que només cerquen 
el caos i la destrucció. Per si la vida de Malcolm no fos prou complicada, hi ha la preciosa cortesana Inara 
(Morena Baccarin), una dona que l'inspira i el treu de polleguera al mateix temps; Shepherd Book (Rom 
Glass), un predicador que també treu Malcolm de polleguera; i dos misteriosos passatgers, el jove metge 
Simon (Sean Maher) i la seva inestable germana River (Summer Glau) que té poders telepàtics. L'Aliança 
ha usat la noia i els seus poders. Ara posseeix perillosos secrets tan profundament amagats al seu interior 
que ni ella mateixa sap què són.

Somne
(Somne)

Gènere: Thriller, ciencia-ficció
Director: Isidro Ortiz
Protagonistes: Goya Toledo (Andrea), Óscar Jaenada (Gabriel), Nancho Novo (Diego), 
Chete Lera (Giles), Gary Piquer (Benedict), Manuel Dios (Fer).

 
Sinopsi: Andrea (Goya Toledo) és una jove i brillant neuròloga que decideix tornar al lloc on va estudiar a 
l'illa de Salerma, per fer-se càrrec d'un important experiment que tracta de trobar la forma de transmetre 
informació entre ordinadors i el cervell humà aprofitant certs estats que es generen durant la son. Junt 
amb els membres del seu equip, Gabriel (Oscar Jaenada), un geni de la informàtica amb qui va mantenir 
un breu romanç en el passat i Diego (Nancho Novo), un especialista en trastorns de la son, Andrea 
descobreix el perillós potencial del projecte si cau en males mans. A mesura que avança en les seves 
investigacions, Andrea pateix terribles malsons. Les visions d'un estrany jove que es comunica amb ella, la 
conduiran cap a la pista que l'experiment ja s'havia dut a terme temps enrera, encara que amb un propòsit 
molt més fosc.

Una historia de violencia
(A history of violence)

Gènere: Drama, thriller
Director: David Cronenberg
Protagonistes: Viggo Mortensen (Tom Stall), Maria Bello (Edie Stall), William Hurt 
(Richie Cusack), Ed Harris (Carl Fogarty), Ashton Holmes (Jack Stall), Heidi Hayes (Sarah 
Stall).

 
Sinopsi: Tom Stall (Viggo Mortensen) porta una vida feliç i tranquil·la amb la seva dona advocada (Maria 
Bello), i els seus dos fills en la petita ciutat de Millbrook (Indiana) fins que una nit la seva existència 
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idíl·lica es veu destrossada quan frustra un violent intent de robatori al seu restaurant. Tom percep el perill 
i salva els seus clients i amics matant en defensa pròpia dos criminals cercats per la justícia. Aplaudit com 
un heroi, la vida de Tom canvia de la nit al dia i de sobte es troba convertit en el centre d'atenció de tots 
els mitjans de comunicació. Incòmode amb aquesta fama no cercada, intenta tornar a la seva vida normal, 
però un home amenaçant i misteriós (Ed Harris) arriba a la ciutat per enfrontar-se a ell perquè creu que 
Tom és l'home amb qui té un compte pendent del passat. Mentre Tom i la seva família lluiten contra 
aquest error d'identificació i intenten afrontar la transformació de les seves vides, es veuran obligats a 
plantejar les seves relacions i els temes que els divideixen.

¡Goool!
(Goal!)

Gènere: Acció
Director: Danny Cannon
Protagonistes: Kuno Becker (Santiago Munez), Alessandro Nivola (Gavin Harris), 
Stephen Dillane (Glen Foy), Anna Friel (Roz Harmison), Marcel Iures (Erik Dornhelm), 
Kieran O'Brien (Hughie McGowan), Cassandra Bell (Christina), Sean Pertwee (Barry 
Rankin), Lee Ross (Bluto), Stephen Graham (Des), Kevin Knapman (Jamie Drew), Kieran 
O'Brien (Hughie Magowan), Tony Plana (Herman Munez), Miriam Colon (Mercedes), David 

Beckham (David Beckham).

 
Sinopsi: Com tots els nens, Santiago Munez (Kuno Becker) té un gran somni... Amb la subtil diferència 
que a ell li ofereixen l'oportunitat de fer-lo realitat... sempre que deixi les seves pors a un costat, viatgi a 
milers de quilòmetres lluny de la seva llar i sàpiga estar a l'alçada dels millors del món. La pressió és 
enorme, però no tant com el seu sacrifici personal. Serà Santiago capaç d'aprofitar aquesta oportunitat?. 
Podrà aquest jove i decidit esportista aconseguir el seu somni? . Quan el petit Santiago Munez emigra a 
Amèrica amb deu anys només té dues preades possessions: la seva pilota de futbol i una foto de la Copa 
del món força estripada. El jove Santiago, que creix a Los Angeles realitzant petites feines, viu per al 
futbol. Però convèncer son pare que pot convertir-se en un gran futbolista internacional és un altra 
història: "A la vida, hi ha dos tipus de persones", li diu el tossut Sr. Munez, "Les persones que viuen en 
cases grans i les persones com nosaltres, que els tallen la gespa i els renten els cotxes". Però quan l'antic 
futbolista britànic Glen Foy (Stephen Dillane) veu jugar Santiago en un partit local a Los Angeles, reconeix 
immediatament un futbolista hàbil, ràpid i valent: el tipus de talent que necessita el Newcastle United, un 
dels millors clubs de la Premiere League anglesa. De sobte, es troba vivint en un país on el futbol és quasi 
una religió. De fet, l'estadi St. James Park, és la catedral del Newcastle. El jove americà haurà de 
demostrar que posseeix les qualitats necessàries per formar part d'un dels millors clubs de futbol del món. 
Camps plens de fang, vent fred i travetes dels seus companys, per no esmentar la seva tràgica situació 
personal, lesions i les temptacions pròpies de la vida d'un futbolista internacional... aquests són només 
alguns dels obstacles que Santiago haurà de defugir per marcar el "Gol" de la seva vida.

Batalla en el cielo
(Bataille dans le ciel)

Gènere: Drama 
Director: Carlos Reygadas
Protagonistes: Marcos Hernández (Marcos), Anapola Mushkadiz (Ana), Berta Ruiz 
(Esposa de Marcos), David Bornstein (Jaime), Rosalinda Ramírez (Viky), Juan Soria "El 
Abuelo" (Inspector de policia).

Sinopsi: Marcos (Marcos Hernández), un xofer mestís que treballa per a un general, segresta amb l'ajut 
de la seva dona un nebot seu. Malauradament, el bebè mor de forma accidental. Marcos, demostra ser 
molt més fràgil del que s'esperava i comença a enfonsar-se. Confessa tot allò que ha fet Ana (Anapola 
Mushkadiz), la filla del seu cap, una noia que es prostitueix per plaer. Ana i Berta Ruiz, la dona de Marcos, 
intenten, cadascuna pel seu costat, ajudar Marcos, però és inútil, ja és massa tard. Marcos s'enfonsa a 
l'abisme i arrossega amb ell Ana durant un estrany pelegrinatge a la basílica de Guadalupe.
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El cruce
(The crossing / Andreaskorset)

Gènere: Romàntica, thriller 
Director: Martin Asphaug
Protagonistes: Trond Fausa Aurvåg (Andreas), Stine Hoel Varvin (Liv), Svante Martin 
(Wagner), Sverre Anker Ousdal (Carl), Harald Dal (Policia), Mats Mogeland (Policia), Marit 
Adeleide Andreassen (Dr. Vibeke).

Sinopsi: Andreas (Trond Fausa Aurvåg) tenia tot allò que un home podia desitjar: una encantadora 
esposa, una bonica casa de camp i un treball ben pagat. Llavors té un accident en què no només es queda 
invàlid en una cadira de rodes sinó que també té una depressió a causa de problemes d'habilitat sexual, la 
qual cosa dóna lloc al fet que la seva esposa l'abandoni. Com pot sostenir la seva vida de forma encertada 
i la seva autoestima després d'això?. Un home gran, Wagner (Svante Martin), l'ajuda a modificar la casa 
per facilitar-li anar en cadira de rodes, també ajuda Andreas a vèncer la seva depressió i a recuperar la 
seva seguretat en si mateix. Quan per fi torna la dona d'Andreas, Liv (Stine Hoel Varvin), aquesta se sent 
clarament atreta per Wagner. Com de fort és la lleialtat de Liv cap a Andreas?. Com pot Andreas fer front a 
aquest atractiu masculí de Wagner?. Qui és aquest Wagner, de totes maneres?. Un perillós joc triangular 
comença a revelar-se a la casa de camp aïllada, i com els secrets foscos del passat fa que es converteixi 
en un joc de vida i mort.

Frágiles
(Fragile)

Gènere: Terror 
Director: Jaume Balagueró
Protagonistes: Calista Flockhart (Amy), Yasmin Murphy (Maggie), Elena Anaya (Helen), 
Gemma Jones (Sra. Folder), Richard Roxburgh (Robert), Colin McFarlane (Roy), Michael 
Pennington (Marcus), Daniel Ortiz (Matt).

 
Sinopsi: Illa de Wight a la Gran Bretanya. L'hospital infantil de Mercy Falls està a punt de tancar les seves 
portes després de més d'un segle de funcionament. La majoria del personal ja ha estat acomiadat i les 
seves instal·lacions han estat pràcticament desmantellades. Amy (Calista Flockhart), una infermera 
americana, arriba a Mercy Falls per cobrir el torn de nit mentre es duu a terme l'evacuació dels últims nens 
a altres centres. Però aviat detecta quelcom estrany en aquest hospital. Els nens estan nerviosos, esgaiats, 
parlen de quelcom intangible, invisible, quelcom que no hauria d'existir, quelcom ple de dolor i d'odi. 
Quelcom al que els xiquets anomenen la nena mecànica. I asseguren que viu a dalt, a la segona planta, la 
planta que va ser clausurada fa més de quaranta anys. A poc a poc, aquesta presència s'anirà fent més i 
més evident. Més agressiva, movent-se pels corredors de l'hospital. Amagada entre les ombres. Perquè 
aquest hospital amaga un secret. Quelcom aterridor que ha tornat del passat. Quelcom que no hauria ser-
hi. I per a descobrir la veritat i protegir els nens, Amy haurà d'enfrontar-se als que no volen creure-la, a 
les seves pròpies pors, al seu propi passat, a la veritat. Però aquesta veritat és molt més fosca del que 
ningú sospita. Més sinistra. I més perillosa.

Siete vírgenes

Gènere: Drama 
Director: Alberto Rodríguez
Protagonistes: Juan José Ballesta (Tano), Jesús Carroza (Richi), Vicente Romero 
(Santacana), Alba Rodríguez (Patri), Julián Villagrán (José María), Manolo Solo (Director 
del centre), Ana Wagener (Mare de Richi)

 
Sinopsi: Estiu en un barri obrer i marginal d'una ciutat del sud. Tano (Juan José Ballesta), un adolescent 
que compleix condemna en un centre de reforma, rep un permís especial de 48 hores per assistir a la boda 
del seu germà Santacana (Vicente Romero). Durant el temps que dura el permís, Tano es retroba amb el 
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seu millor amic, Richi (Jesús Carroza), i es llança a viure aquestes hores amb el ferm propòsit de divertir-
se, de fer tot allò que li estava prohibit al centre: s'emborratxa, es droga, roba, estima i, fonamentalment 
torna a la vida. Se sent lliure i exerceix aquesta llibertat amb tota la força i l'atreviment de l'adolescència. 
Però, a mesura que transcorre la seva estada fora del centre, Tano també assisteix a l'enfonsament de tots 
els seus referents: el barri, la família, l'amor, l'amistat, tot ha canviat. Més enllà d'un permís de 48 hores, 
la llibertat de Tano es converteix en un viatge imposat cap a la maduresa.

Transporter 2
(Transporter 2)

Gènere: Acció 
Director: Louis Leterrier
Protagonistes: Jason Statham (Frank Martin), Alessandro Gassman (Gianni), Amber 
Valletta (Audrey Billings), Katie Nauta (Lola), Matthew Modine (Sr. Billings), Jason 
Flemyng (Dimitri), Keith David (Stappleton), Hunter Clary (Jack Billings), Shannon Briggs 
(Max), François Berléand (Tarconi), Raymond Tong (Rastaman), George Kapetan (Dr. 

Sonovitch), Jeff Chase (Vasily), Gregg Weiner (Tipov).

 
Sinopsi: Frank Martin (Jason Statham) és el millor en el negoci. Aquest antic membre de les Forces 
Especials es fa contractar com a "transportista" mercenari per portar mercaderies (persones o qualsevol 
altra cosa). És molt senzill, fa el lliurament... sense fer cap pregunta. Frank s'ha traslladat del Mediterrani 
francès a Miami, Florida, on com a favor cap a un amic, està treballant com a conductor de la rica família 
Billings. Hi ha molt poques coses que puguin sorprendre el transportista, però el nen Jack Billings (Hunter 
Clary) és això precisament, una d'elles; Frank ha fet amistat amb Jack, de sis anys d'edat, a qui porta al 
col·legi. Però quan Jack és objecte d'un segrest, Frank ha d'emprar totes les seves habilitats per al 
combat, demostrades àmpliament en acció, per recuperar el nen i desbaratar el plans dels segrestadors 
d'alliberar un virus que matarà qualsevol que hi entri en contacte.

Una vida por delante
(An unfinished life)

Gènere: Drama 
Director: Lasse Hallström
Protagonistes: Robert Redford (Einar Gilkyson), Jennifer Lopez (Jean Gilkyson), Morgan 
Freeman (Mitch Bradley), Josh Lucas (Sheriff Crane Curtis), Damian Lewis (Gary Watson), 
Camryn Manheim (Nina), Becca Gardner (Griff Gilkyson), Lynda Boyd (Kitty), R. Nelson 
Brown (Ranchero Kent), Sean J. Dory (Vaquer Borratxo), Rob Hayter (Diputat Bob), P. 
Lynn Johnson (Supervisor).

 
Sinopsi: Una dona vídua maltractada per la seva parella i amb una filla d'11 anys decideix abandonar el 
seu company i anar-se'n amb la noia al seu poble natal, en el qual es retrobarà amb el seu sogre, que no 
coneixia l'existència de la nena. Malgrat la gran rancúnia que el sogre guarda cap a la dona, a qui 
considera culpable de la mort del seu fill en accident de cotxe anys enrera, no podrà evitar acabar cedint 
als encants de la néta.

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: És una història que passa alternativament de la rialla a l'angoixa sobre dues germanes amb res 
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en comú llevat que totes dues tenen 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 a la vida i forma de ser. 
Maggie és una noia atractiva, alegre i despreocupada que pels pèls ha acabat l'institut, a qui li duren els 
treballs un vist i no vist 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 a qualsevol ocasió. Rose és una advocada formada a Princeton que treballa en una firma 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 la seva aparença física ha 
deixat reduïdes a menys de zero les seves cites. L'única alegria de Rose a la vida són les sabates (perquè 
sempre cauen bé), però malauradament té poques oportunitats de lluir-les i traure-les de l'armari. Després 
d'una catastròfica baralla, 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 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.

Sky High. Una Escuela de Altos Vuelos
(Sky High)

Gènere: Acció, aventures 
Director: Mike Mitchell
Protagonistes: Kelly Preston (Josie Jetstream), Michael Angarano (Will Stronghold), 
Danielle Panabaker (Layla), Mary Elizabeth Winstead (Gwen Grayson), Kurt Russell 
(Capitán Stronghold), Lynda Carter (Powers), Bruce Campbell (Entrenador Boomer), Dave 
Foley (Mr. Boy), Steven Strait (Warren Peace), Dee Jay Daniels (Ethan), Nicholas Braun 
(Zach).

 
Sinopsi: Quan hom és fill dels superherois més llegendaris del món, El comandant (Kurt Russell) i 
Jetstream (Kelly Preston), només hi ha una escola: Sky High, un institut d'elit que té la missió de formar 
estudiants dotats de poders per convertir-los en els superherois del futur. El problema és que Will 
Stronghold (Michael Angarano) no ha desenvolupat els seus propis poders i, pitjor encara, en compte 
d'unir-se al rang de la classe "Heroi", ha quedat relegat a la categoria de "Camarada". Haurà d'espavilar-se 
per sobreviure aquest primer any alhora que haurà d'enfrontar-se amb un autoritari entrenador (Brosse 
Campbell), un perdonavides amb supervelocitat i un rebel perillós ple de rancúnia (i amb capacitat per 
disparar foc de les mans), per no esmentar les típiques i angoixoses expectatives paternes i els problemes 
amb les noies, tan característics de la vida adolescent. Però quan un malvat amenaça la seva família, els 
seus amics i l'exemplar institut de Sky High, Will haurà de posar en pràctica els seus superpoders acabats 
de descobrir per salvar els seus.

El clan de los rompehuesos
(The Longest Yard)

Gènere: Comèdia 
Director: Peter Segal
Protagonistes: Adam Sandler (Paul "Wrecking" Crewe), Chris Rock (Caretaker), James 
Cromwell (Warden Hazen), Nelly (Earl Megget), William Fichtner (Capità Knauer), Burt 
Reynolds (Nate Scarborough), Michael Irvin (Deacon Moss), Lobo Sebastian (Torres), Bob 
Sapp (Hank), Dalip Sign (Turley).

 
Sinopsi: Un antic quarterback del futbol americà professional que intenta reformar-se en la situació més 
difícil imaginable. Quan l'exjugador de la lliga nacional de futbol (NFL) Paul Crewe (Adam Sandler) és 
enviat a presó, l'alcaid l'obliga a convertir un variat grup de presos en un equip de futbol americà. Malgrat 
les poques possibilitats de formar un equip, els reclusos s'uneixen quan descobreixen contra qui jugaran: 
els guàrdies. Amb l'ajut dels reclusos Nate Scarborough (Burt Reynolds) i Custodio (Chris Rock), Crewe 
ofereix als reclusos l'oportunitat de venjar-se en un enfrontament demolidor on tot val. La "Màquina 
Maligna" torna al camp de joc en aquesta nova versió del clàssic de 1974.
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Juegos de mujer
(Head in the clouds)

Gènere: Drama, romàntic, bèl·lic
Director: John Duigan
Protagonistes: Charlize Theron (Gilda Bessé), Penélope Cruz (Mia), Stuart Townsend 
(Guy), Thomas Kretschmann (Maj. Thomas Bietrich), Élisabeth Chouvalidzé (Madame), 
Hervé Desbois (Mail man), Daniel Gillies (Julian Elsworth), David La Haye (Lucien), 
Rachelle Lefevre (Alice), Amy Sloan (Linda), Linda Tomassone (Molly Twelvetrees), Karine 
Vanasse (Lisette).

 
Sinopsi: En una tempestuosa nit de 1933, Guy Malyon (Stuart Townsend), un irlandès de dinou anys, està 
treballant en el seu escriptori del St John's College, a Cambridge, quan una noia mullada irromp a la seva 
habitació: és la dona més bella que hagi vist mai. Mig francesa, mig nord-americana, la notòria Gilda 
Bessé (Charlize Theron) acaba de fugir pels pèls de ser sorpresa a les habitacions del seu nuvi, un dels 
tutors veterans del College. Procedents de mons completament diferents, tots dos se senten, no obstant 
això, mútuament i irresistiblement atrets. Tres anys més tard, els trobem compartint un apartament al 
districte de Montmartre, a París, junt amb Mia (Penélope Cruz), una amiga de Gilda que ha fugit de la 
Guerra Civil espanyola. L'idealista Guy fa el que pot per encaixar en l'estil de vida hedonista de Gilda, però 
atès que Hitler es fa cada cop més fort a Alemanya i que la situació d'Espanya empitjora, tant ell com Mia 
parteixen per lluitar contra els feixistes, deixant Gilda amb la sensació d'haver estat traïda. 18 mesos més 
tard, la Guerra a Espanya s'ha perdut, i després de la mort violenta de Mia, Guy torna a París. No obstant 
això, Gilda es nega a veure'l. Exhaust i destrossat, Guy decideix tornar a Londres. L'ocupació nazi té París 
totalment sota el seu control. Sis anys més tard, Guy, convertit ara en membre d'una de les organitzacions 
d'intel·ligència clandestines de Gran Bretanya, cau en paracaigudes sobre França per contactar amb 
elements de la Resistència. En el que esdevé un moment petrificant, descobreix Gilda junt amb un oficial 
alemany. Com és habitual en ella, només sembla importar-li el seu propi benestar. A punt de produir-se la 
invasió del dia D, i per sorpresa i confusió de Guy, Gilda li salva la vida en una emboscada ordida com a 
conseqüència de certa informació que s'ha filtrat entre les forces alemanyes. Però quan l'Alliberament ja 
està proper, és Gilda qui es troba en gran perill com a sospitosa de col·laboracionisme. Guy haurà 
d'afrontar una carrera contrarellotge per salvar-la.

Sinfín

Gènere: Comèdia, musical 
Director: Manuel Sanabria, Carlos "Pocho" Villaverde
Protagonistes: Dani Martín (Iván), Armando Del Río (Rafa), Nancho Novo (Nacho), 
Miguel Ángel Rodríguez (Larry), Jorge Sanz (Javi), Quique San Francisco (Lucena), Carlos 
Iglesias (Alex), Ana Álvarez (Laura), Javier Aller (Kiko), Elisa Matilla (Puri).

 
Sinopsi: A mitjan els anys 80, Sinfín és el grup de moda al pop espanyol. Al cim de la seva fama, el 
quartet es prepara per al seu primer autèntic bany de masses a la plaça de toros de Las Ventas, a Madrid. 
Però quelcom passa: mentre l'aforament crida expectant, Javi (Jorge Sanz) i Rafa (Armando Del Río), els 
líders de la banda, es barallen al camerino per una dona davant d'Iván (Dani Martín), germà menut del 
primer. El conflicte acaba en tragèdia i aquell concert mai no arribaria a celebrar-se. Després de la mort de 
Javi per sobredosi, Sinfín es dissolt. A finals dels 90, Iván canta en un bar davant la mirada d'Álex (Carlos 
Iglesias) - exmànager de Sinfín-, Lucena (Quique San Francisco) -executiu de discogràfica- i Laura (Ana 
Álvarez) -la noia de la baralla, ara ajudant de Lucena-. Entre Gin Tònics, Álex tracta de convèncer Lucena 
del talent d'Iván. El xoc sorgeix quan l'empresari li clava:"Imagina't: Sinfín, el mític grup dels 80, renaix 
amb el talentós germà menut del difunt cantant. Uns quarantins cercant la glòria perduda amb un jove ben 
plantat. Romanticisme, Álex, això és el que ven!. Fins i tot la meva dona s'emociona amb aquestes 
històries!. No parlo de treure un disc; només cridar l'atenció dels mitjans i treure Iván". La temptació és 
forta i, convençut Iván, el mànager es posa a cercar els excomponents de Sinfín per fer-los arribar la 
proposta. Al poc temps, tot comença a girar. Superat el dubte inicial, el nou Sinfín assagen el seu repertori 
i es tiren a la carretera amb Kiko, un road mànager baix i molt fantasma. Així, Sinfín torna a la càrrega, 
amb més quilos i més cabells blancs, però més ganes que mai, disposats al que sigui per veure el seu 
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somni complert: tocar a Las Ventas. No obstant això, les coses no són tan fàcils per a un grup de 
quarantins desfasats liderats per un novell desconegut: els primers concerts són un desastre; Alex està a 
punt de tirar la tovallola; i renaixen antics sentiments mai no oblidats entre Laura i Rafa, la qual cosa 
incrementa les tensions entre aquest i l'impetuós Iván. Però l'humor gamberro de Larry, la tendresa de 
Nacho, el talent de Rafa i l'energia d'Iván, faran que Infinitat demostri que el rock & roll... no té fi.

Boogeyman / La puerta del miedo
(Boogeyman)

Gènere: Terror, thriller 
Director: Stephen T. Kay
Protagonistes: Barry Watson (Tim), Emily Deschanel, Skye McCole Bartusiak (Franny), 
Lucy Lawless (Mary Jensen), Robyn Malcolm (Katie), Charles Mesure (Mr. Jensen), Michael 
Saccente (Pare de Jessica), Louise Wallace (Mare de Jessica).

 
Sinopsi: Aparentment, Tim (Barry Watson) és un noi normal d'uns vint anys d'edat. Té un bon treball i 
avança amb rapidesa en la relació que manté amb la seva núvia Jessica (Tory Mussett). No obstant això, 
una por intensa, paralitzant, que l'ha turmentat des de la infantesa, l'està destrossant. I cada dia és pitjor. 
Quan Tim tenia vuit anys, va ocórrer quelcom horrorós. Cada nit, son pare el ficava al llit mentre li narrava 
un conte per dormir. Moltes d'aquelles històries eren de por, per disgust de la mare, però Tim i son pare 
s'asseguraven que el dormitori del nen fos en lloc segur quan finalment les llums s'apagaven. Fins aquella 
fatídica nit. Quan Tim va mirar des del llit, immòbil de por, son pare va ser absorbit violentament a 
l'interior de l'armari, i mai de la vida no se li va tornar a veure ni sentir. Tim viu horroritzat amb la idea 
que l'home del sac tornarà algun dia i se l'endurà igual que ha fet amb tants altres. Fins al moment, Tim 
ha aconseguit evitar les oportunitats en què l'home del sac hagués pogut endur-se'l. Ha eliminat tots i 
cada un dels racons foscos del seu apartament; no hi ha armaris, i el seu llit es troba al terra perquè les 
forces malignes no tinguin on amagar-se. El sol pensament de treure una jaqueta de l'armari l'aclapara 
d'horror. Quan Tim es veu obligat a abandonar la seva zona de seguretat per desplaçar-se a la casa dels 
pares de Jessica al Dia d'Acció de Gràcies, deixa enrera el seu món protegit i les coses comencen a 
enfonsar-se. Després d'un somni pertorbador en què apareix sa mare (Lucy Lawless), que no viu amb ell, 
Tim es desperta amerat en suor freda, encorbat sobre el terra de l'habitació d'invitats. Jessica tracta de 
calmar-lo però això només fa sinó empitjorar les coses. El telèfon mòbil de Tim sona: sa mare ha mort. 
Obligat a tornar a la llar de la seva infantesa, un edifici gòtic d'estil victorià, tètric i ruïnós, que es troba al 
camp, Tim haurà de lligar caps en els afers familiars junt amb el seu oncle Mike (Philip Gordon), i 
enfrontar-se a la font de totes les seves pors. Després del funeral, Tim visita l'hospital psiquiàtric infantil 
on va residir diversos anys després de la desaparició de son pare. La seva antiga tutora li reitera tot allò 
que ha sabut sempre: que per esvair tots aquests terrors, Tim hauria de passar tota una nit en el vell 
casalot completament sol i així mirar de front les coses. Tim tracta de calmar-se i de gaudir d'una trobada 
amb la seva millor amiga de la infantesa, Kate (Emily DesDeschanel); per un breu moment creu que tot 
està sota control. No obstant això, quan Tim reviu el passat anant d'aquí cap enllà a la casa fosca i buida, i 
furga entre les velles fotografies, els records s'apoderen d'ell i les amenaçants pors retornen. Està 
convençut de ser observat pel mateix ésser diabòlic que l'ha aterrit tota la vida. Quants l'envolten creuen 
que Tim està perdent la raó i veu al·lucinacions, però ningú no pot salvar-lo... ni tan sols salvar-se ells 
mateixos. Els seus éssers estimats comencen a desaparèixer del seu entorn, i la seva vida es desintegra 
novament completament. Tim sap que l'única manera de frenar aquest malson passa per plantar cara a la 
presència diabòlica d'un cop per sempre. Tim recorre a l'única persona que el comprèn i comparteix la 
seva por: Franny (Skye McCole Bartusiak), una noia precoç i misteriosa que va aparèixer per primer cop al 
funeral de sa mare. Resulta que Tim i la noia tenen quelcom en comú. És l'única que veu el mateix que 
ell... Tim es recolza en la valentia i el consell de Franny per enfrontar-se a l'home del sac d'un cop per 
sempre. Però quan descobreix que Franny va patir un segrest fa anys i que des de llavors mai més no se 
l'ha tornat a veure, Tim se n'adona que la línia que separa la realitat de l'imaginari ha desaparegut. Ha 
arribat el moment en què, si vol salvar la vida, haurà de lluitar per aturar els peus a la força diabòlica i als 
dimonis a la batalla final. No obstant això, com podrà saber què és real i què no ho és?.
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De boda en boda
(Wedding Crashers)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: David Dobkin
Protagonistes: Owen Wilson (John Beckwith), Vince Vaughn (Jeremy Klein), Christopher 
Walken (Secretari Cleary), Rachel McAdams (Claire Cleary), Isla Fisher (Gloria Cleary), 
Jane Seymour (Kathleen Cleary), Ellen Albertini Dow (Grandma Mary Cleary), Keir 
O'Donnell (Todd Cleary), Bradley Cooper (Sack Lodge), Ron Canada (Randolph), Henry 
Gibson (Pare O'Neil), Dwight Yoakam (Sr. Kroeger), Rebecca De Mornay (Sra. Kroeger), 

David Conrad (Trap), Jennifer Alden (Christina Cleary).

 
Sinopsi: Els mediadors en divorcis John Beckwith (Owen Wilson) i Jeremy Ramat (Vince Vaughn) són socis 
i amics de tota la vida i comparteixen una afició realment original: colar-se a les bodes!. Siguin quines 
siguin les arrels ètniques dels amfitrions - jueus, italians, irlandesos, xinesos, hindús - la carismàtica i 
encantadora parella sempre té històries per entretenir els invitats i inevitablement es converteixen en els 
favorits de tots els banquets, on respecten escrupolosament les seves "regles per colar-se en bodes" a 
l'hora de lligar amb dones excitades per la simple idea del matrimoni. Cap al final d'una altra reeixida 
temporada de proposar brindis a les felices parelles, Jeremy descobreix que la filla del ministre d'hisenda - 
William Cleary (Christopher Walken) - i la seva dona Kathleen (Jane Seymour) es casarà en el que serà 
l'esdeveniment social de l'any a Washington. Després d'infiltrar-se en la luxosa festa, John i Jeremy es 
fixen ràpidament en les dames d'honor Claire (Rachel McAdams) i Gloria Cleary (Illa Fisher). El plans de 
Jeremy surt perfectament i aconsegueix seduir Gloria, però el coqueteig entre John i Claire es veu 
interromput per l'arribada del seu presumptuós nuvi Sack (Bradley Cooper). Cosa rara en ell, John 
s'enamora de Claire i convenç Jeremy per trencar les regles i acceptar una invitació per passar el cap de 
setmana a la finca dels Cleary. Un cop a la mansió, a la vora del llac, John i Jeremy pateixen una sèrie de 
còmics contratemps a les mans dels membres "disfuncionals" de la família Cleary però també reben 
algunes lliçons sobre l'amor i les relacions.

El desenlace

Gènere: Drama 
Director: Juan Pinzás
Protagonistes: José Sancho (Mikel), Beatriz Rico (Andrea), Javier Gurruchaga 
(Fernando), Carlos Bardem (Rosendo), Miquel Insua (Nacho), Isabel de Toro (Beatriz), 
Víctor Rueda (Fabio), Fernando Epelde (Paralític), José C. Rodríguez (Pianista).

Sinopsi: El director de cinema Mikel de Garay (José Sancho) i la jove i atractiva productora Andrea Bilbao 
(Beatriz Rico), que amaguen un fosc passat, van realitzar una pel·lícula basada en l'última novel·la de 
Rosendo Carballo (Carlos Bardem), un escriptor d'èxit, amb tendències homosexuals, que ha trencat amb 
el seu matrimoni de conveniència i comparteix la seva vida amb un jove gai. A la trobada de Rosendo amb 
Mikel i Andrea se sumen tres amics de l'escriptor, Fernando (Javier Gurruchaga), Beatriz (Isabel de Toro) i 
Nacho (Miquel Insua). El conflicte sorgeix de forma insospitada quan els personatges posen en pràctica un 
joc perillós: furgar en els seus respectius passats esperant que es produeixi la catarsi.

Las llaves de casa
(Le chiavi di casa)

Gènere: Drama 
Director: Gianni Amelio
Protagonistes: Kim Rossi Stuart (Gianni), Charlotte Rampling (Nicole), Andrea Rossi 
(Paolo), Alla Faerovich (Nadine), Pierfrancesco Favino (Alberto), Michael Weiss (Andreas), 
Barbara Koster-Chari (Infermera), Anita Bardeleben (Doctora), Bernd Weikert (Policía), 
Thorsten Schwarz (Infermer).
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Sinopsi: Víctima d'un part traumàtic, Paolo (Andrea Rossi) té una minusvalidesa física i mental, i ha de 
viatjar a un hospital especial a Berlín per seguir la seva rehabilitació. Gianni (Kim Rossi Stuart), que 
acompanya el noi a Berlín amb l'esperança de conèixer el fill que un cop va abandonar, es topa amb Nicole 
(Charlotte Rampling), una dona de caràcter que ha dedicat la seva vida completament a cura de la seva 
filla, també discapacitada. A través de les seves converses, Nicole ajuda Gianni a superar la culpa d'haver 
abandonat Paolo. Aquesta epifania desemboca en una inesperada i fràgil felicitat entre pare i fill, que 
acabaran descobrint-se l'un a l'altre en un lloc lluny de casa.

Otros días vendrán

Gènere: Drama 
Director: Eduard Cortés
Protagonistes: Cecilia Roth (Alicia), Antonio Resines (Luis), Fernando Guillén (Lucas), 
Nadia De Santiago (Vega), Nacho Aldeguer (Javi), Georgina Latre (Susi), Reyes Calzado 
(Ana).

 
Sinopsi: És la història d'Alicia (Cecilia Roth), una professora d'institut de quaranta i pocs anys que viu 
amb la seva filla adolescent i porta una existència aparentment normal i anodina sota la qual amaga un 
dolorós naufragi sentimental. La seva vida amorosa i sexual és un desastre, i les relacions que 
aconsegueix establir a través d'un xat d'Internet sempre acaben d'una manera insatisfactori, sovint fins i 
tot desagradable. Quan finalment aconsegueix conèixer un home (Antonio Resines) amb qui sembla que 
podrà establir una relació tranquil·la, estable i lluminosa, la fatalitat ja hi haurà teixit una perversa trama 
que acabarà per posar tot en perill.

Papa

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Maurice Barthélémy
Protagonistes: Alain Chabat (Papà), Martin Combes (Louis), Yael Abecassis (Léa), Judith 
Godreche (Mamà), Anne Benoit (Martine), Michel Scourneau (Tonton Yves), Pierre 
Richards, Valérie Moreau, Florence Muller (Recepcionista), Marie Denarnaud, Carla Okros 
(Luise de nena), Alain Dzuam Simo, Jenny Bellay.

 
Sinopsi: Louis (Martin Combes) i el seu pare tornen amb cotxe a casa. Papà va ser un mestre de les 
pallassades, la qual cosa no significa que faci gràcia a Louis (Martin Combes). De vegades el pare es posa 
com a boig contra gent que no té la culpa de res. Això tampoc no li fa gràcia a Louis. Però el pare és dolç. 
Sap com animar Louis quan està molt molt trist. El Pare no ha estat molt meticulós últimament. Ni tan sols 
s'afaita. I té malsons. Louis es pot posar a plorar per quelcom tan simple com que una noia no accepti un 
regal. Quin problema tenen Louis i el seu pare?.

The take

Gènere: Documental 
Director: Avi Lewis
Protagonistes: Bill Clinton, Gustavo Cordera, Freddy Espinoza, Nestor Kirchner, Naomi 
Klein, Avi Lewis, Carlos Menem, Lalo Paret, Juan Domingo Perón, Anoop Singh, Luis Zanon

 
Sinopsi: Treballar. Resistir. Produir. Durant la crisi econòmica de 2001, als suburbis de Buenos Aires, 
trenta desocupats d'una fàbrica de peces de cotxes entren a la seva fàbrica inactiva, treuen sacs de dormir 
i es neguen a abandonar-la. Tot el que volen és reiniciar les màquines que ara romanen en silenci. Aquest 
simple fet –La Presa– Té el poder de centrar el debat de la globalització sobre els seus caps. Armats només 
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amb fondes i una perseverant fe en la democràcia del taller, els treballadors es revelen contra caps, 
banquers, i un sistema que veu a la seva estimada fàbrica simplement com un tros de metall per vendre. 
Amb La Presa, el director/productor Avi Lewis i l'escriptora/productora Naomi Klein, autora del best seller 
“No Logo”, lideren un radical manifest econòmic per al segle XXI, acostant els espectadors les vides de 
gent comuna, que reclamen el seu treball, la seva dignitat i la seva democràcia.

Wallace & Gromit: La maldición de las verduras
(The Wallace & Gromit Movie: Curse of the Wererabbit)

Gènere: Animació, aventures 
Director: Nick Park, Steve Box
Protagonistes: Peter Sallis (Wallace), Ralph Fiennes (Victor Quartermaine), Helena 
Bonham Carter (Lady Tottington), Peter Kay (PC Mackintosh), Nicholas Smith (Reverend 
Clement Hedges), Liz Smith (Sra. Mulch).

  
Sinopsi: La "vegetalmania" s'ha apoderat del poble on viuen Wallace i Gromit, i els nostres intrèpids 
herois s'han convertit en el duo "Anti-pesto" dedicat al control de animalons. El Concurs Anual de Verdures 
Gegants s'acosta i el negoci no pot anar millor. Però el control "humanitari" té certs inconvenients. La casa 
de Wallace i Gromit està repleta de conills captius. A més d'alimentar el seu propietari, Gromit s'enfronta a 
la tasca diària de cercar menjar per a la creixent població conillera. Wallace, encantat amb l'èxit del 
negoci, s'ha lliurat al seu més gran plaer: menjar formatge. Gromit, malgrat els seus esforços, no 
aconsegueix fer-li seguir un règim vegetarià. Com sempre, Wallace recorre a la tecnologia i soluciona el 
seu problema amb la "Manipulació mental-o-màtica", un aparell que altera el cervell. Tot va perfectament 
fins que un conill, veritable monstre nocturn, comença a atacar i devastar els sagrats horts del poble. Els 
habitants estan desesperats i el mateix concurs es veu amenaçat fins que lady Tottington, atractiva hereva 
i amfitriona del concurs, impressionada pels mètodes humanitaris de Wallace, contracta "Anti-pesto" per 
caçar la bèstia i salvar el poble. Les ambicions de Wallace es veuen complertes: és el tipus de client amb 
què somiava. L'únic que no sembla estar satisfet amb l'elecció de lady Tottington és Victor Quartermaine, 
el seu arrogant pretendent, un fanàtic dels esports sanguinaris, que està més que disposat a matar el 
transgressor, convertir-se en l'heroi del poble i, de pas, en el marit de lady Tottington. Segons sembla, fa 
temps que festeja la rica hereva i no està disposat a permetre que un nouvingut s'hi fiqui. El concurs 
s'acosta, però Wallace i Gromit no aconsegueixen protegir el poble dels atacs dels conills. No sembla tasca 
fàcil caçar el rondador lladre de verdures, posant a prova la lleialtat de Gromit cap al seu propietari i la 
seva tendència a canviar la natura. Hi ha la terrible possibilitat que es cancel·li el sacrosant Concurs de 
Verdures Gegants, i lady Tottington es veu obligada a permetre a Victor que surti de caça. Però no imagina 
la malvada intenció que anima el caçador, ni que les conseqüències per a ella i els nostres herois podrien 
ser terribles.
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