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Cartellera de setembre de 2004 

El bosque
(The Village)

Gènere: Thriller, ciència ficció 
Director: M. Night Shyamalan
Protagonistes: Joaquin Phoenix (Lucius Hunt), Bryce Dallas Howard (Ivy Walker), 
William Hurt (Edward Walker), Sigourney Weaver (Alice Hunt), Adrien Brody (Noah 
Percy), Brendan Gleeson (August Nicholson), Cherry Jones (Sra. Clack), Jayne Atkinson 
(Tabitha Walker), Judy Greer (Kitty Walker), Fran Kranz (Christop Crane), Michael Pitt 
(Finton Coin), Celia Weston (Vivian Percy), John Christopher Jones (Robert Percy), Frank 

Collison (Victor), Jesse Eisenberg (Jamison).

 
Sinopsi: A primer cop d'ull aquest poble que es remunta a finals del segle XIX sembla una preciositat. Els 
pobladors viuen en harmonia en un entorn idíl·lic. No obstant això, aquesta comunitat viu amb l'aterridor 
coneixement que una sèrie de criatures viu al bosc que els envolta. La innocència de "The Village" o el 
poble es veu amenaçada per les criatures, assenyalades pels habitants com "Aquells dels qui no Parlem". 
Els pobladors comparteixen la por a la animadversió i a la força que es pressent aguaita fora. Tan 
aterridora que ningú no s'atreveix a aventurar-se més enllà del bosc. Malgrat els consells dels seus grans, 
un curiós i decidit Lucius Hunt (Joaquin Phoenix) té l'ardent desig d'anar més enllà dels límits del poble i 
cap al que desconeix. El líder del poble, Edward Walker (William Hurt) li adverteix a Lucius del perill que 
existeix als afores de la ciutat, i la mare de Lucius, Alice Hunt (Sigourney Weaver) li aconsella que 
romangui a la seva llar i s'oblidi de la cobdícia i dels desitjos que existeixen al món de fora. La força de 
Lucius és igualada només per Ivy Walker (Bryce Dallas Howard), una bella, fascinant i jove dona cega amb 
una inusual saviesa que va més enllà de la seva edat. La seva naturalesa audaç i el seu do de percepció 
són quelcom totalment aliens per a Lucius. Lucius i el trapella Noah Percy (Adrien Brody), un jove retardat, 
admiren Ivy apassionadament, malgrat que al cor d'ella només hi ha lloc per a un d'ells. La seva devoció la 
porta per un camí prohibit on aterridores veritats són revelades. La sinistra presència d'allò que s'ha 
desconegut es converteix en un caos per al poble, amb la valentia pròpia sent l'única cosa que els pot 
salvar. La treva entre "The Village" i les criatures està arribant a la seva fi.

9 Songs
(9 Songs) 

Gènere: Drama romàntic
Director: Michael Winterbottom
Protagonistes: The Dandy Warhols, Franz Ferdinand, Bobby Gillespie, Bob Hardy, Alex 
Kapranos, Mani, Nick McCarthy, Michael Nyman, Kieran O'Brien (Matt), Margot Stilley 
(Lisa), Courtney Taylor-Taylor, Robert Young.

Sinopsi: Lisa és una estudiant nord-americana que està passant un any a Londres. Matt la coneix en un 
concert de Black Rebel Motorcycle a Brixton Academy i s'enamora d'ella. La pel·lícula segueix el curs de la 
relació, amb les cançons de fons de cada un d'aquests grups als concerts del qual assisteixen: Black Rebel 
Motorcycle Club, The Von Bondies, Elbow Primal Scream, The Dandi Warhols, Super Furry Animals, Franz 
Ferdinand i Michael Nyman. Entre la música i els grups veiem Matt i Lisa fent l'amor i com a través 
d'aquestes trobades sexuals es va desenvolupant la seva relació, que dura fins al nadal, quan Lisa torna 
als Estats Units.

El juego de la verdad

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Álvaro Fernández Armero
Protagonistes: Natalia Verbeke (Susana), Tristán Ulloa (Ernesto), María Esteve (Lea), 
Óscar Jaenada (Alberto), Sonia Castelló (Mónica), Fernando Cayo (Mario).
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Sinopsi: 'El Juego de La Verdad' és una comèdia d'intriga que narra les aventures més o menys 
quotidianes de dues parelles d'amics que acaben d'entrar a la trentena. Una sèrie de circumtàncies casuals 
faran que aflorin velles picabaralles. Això farà que per primera vegada es diguin les veritats a la cara. 
Alberto i Susana són la parella perfecta. Atractius, amb una intensa vida social, amb un treball reconegut i 
amb grans plans a la vista: una casa nova i una boda amb tots els luxes. Alberto és sotsdirector d'un 
enorme supermercat. I Susana és la presentadora més sexi d'un telenotícies en una cadena local de 
televisió. Ernesto i Lea són els seus millors amics. Però a ells les coses no els van tan bé. No tenen diners, 
no tenen futur, i per descomptat no tenen plans. Ell repeteix monòtonament les ofertes en un supermercat 
per megafonia en compte de treballar a la ràdio. I ella ha de fer-se passar per sordmuda per a fer la 
traducció per a sords en un informatiu en compte de ser presentadora. Però tot canvia un bon dia, en el 
qual els pitjors presagis d'Ernesto (hipocondríac incorregible) es fan realitat: a causa d'un error mèdic que 
ell mateix propícia sense adonar-se'n, li diagnostiquen un càncer incurable, i li donen tres mesos de vida 
com a màxim. A partir d'aquell moment, les vides de tothoms donen un tomb espectacular i surten a la 
llum les mentides i les mitges veritats en què viuen immersos. Susana descobreix que Alberto en realitat 
no vol casar-se amb ella. Lea es destapa com una noia fantasiadora que s'inventa amants per suplir la 
falta d'estímuls a la seva vida. I tots escolten per boca d'Ernesto quin és el veritable desig que li agradaria 
complir abans de morir: fer l'amor amb Susana.

Horas de luz

Gènere: Drama
Director: Manolo Matjí
Protagonistes: Alberto San Juan (Juan José Garfia), Emma Suárez (Marimar), Jose Ángel 
Egido (Chincheta), Vicente Romero (Morata), Andrés Lima (Granizo), Ana Wagener 
(Chus), Aitor Merino (Tormo), Daniel Núñez (Chester), Alicia Cifredo (Chini), Paco Marín 
(Rafa).

Sinopsi: Setembre de 1987. En una trobada amb la policia, Juan José Garfia comet un triple assassinat. 
Condemnat a més de cent anys, és un pres rebel, llest i esmunyedís que no té res a perdre ni ningú per 
qui preocupar-se. El 1991 s'escapa d'un furgó policial, obrint el terra del vehicle i saltant en marxa. 
Detingut després de dos mesos d'atracaments i tirotejos, Garfia lidera diversos motins carceraris en un 
estiu de revoltes a què les autoritats responen amb un experiment: reunir els presos més conflictius en un 
règim especial d'aïllament. Garfia, el pres amb el coeficient d'intel·ligència més elevat, que evita les 
drogues, que sembla immune al càstig, hi viu des de fa dos anys sense veure ningú, reclòs en una cel·la 
minúscula i sotmès a contínues vexacions. Allà coneix Marimar, una infermera amb qui a penes pot parlar 
però amb la qual sorgeix un corrent d'entesa, un indici humà. Marimar protesta per la situació dels presos i 
és acomiadada. Però les seves denúncies aconsegueixen tancar el mòdul d'aïllament. El temps els torna a 
posar en contacte. Per carta, per telèfon i, per fi, a la sala de visites. Llavors poden tocar-se. A Marimar li 
sorprèn la seva enteresa, la seva resistència; ell comparteix el seu caràcter combatiu, vol saber què hi ha 
darrere del perfum i el somriure que s'han fet forat al seu cap. Només poden veure's una vegada al mes, 
en la mateixa sala de visites. Allà, Juanjo aprèn què és una dona, què és l'afecte, què significa estimar i 
ser estimat, plorar i riure. Ell comença a pintar, escriu. Ella el segueix de presó en presó. Ell es converteix 
en el pare dels fills d'ella. I ella li ensenya a demanar perdó. Junts s'atreveixen a somiar amb el futur. Però 
el futur sempre queda lluny: avui segueixen junts i els queden anys de condemna.

Nuestros adorables niños
(Nos enfants Cheris)

Gènere: Comèdia 
Director: Benoit Cohen
Protagonistes: Mathieu Demy (Martin), Laurence Côte (Ariane), Romane Bohringer 
(Constance), Mathias Mlekuz (Arnaud), Fabio Zenoni (Jean-Marc), Eleonore Pourriat 
(Claire), Julien Boisselier (Simon).

 
Sinopsi: Trenta anys, l'edat de les responsabilitats. Martin està a punt d'anar-se'n de vacances són la seva 
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dona Ariane i la seva filla Cerise de 4 mesos. Però s'encreua amb Constance, el seu ex, el seu gran amor 
de joventut, ara mare de dos nens. Tenen una idea: passaran uns dies junts al sol a la casa familiar. Tot 
tornarà a ser com abans. Sortirà el millor i el pitjor entre els nens estimats, els amics que treuen de 
polleguera i els cònjuges neuròtics. Reapareixen els mals moments, les emocions, els sentiments "de 
l'antic volcà que crèiem apagat". Els ex gaudeixen, els altres pateixen i tots embogeixen.

Perseguidos

Gènere: Documental
Director: Eterio Ortega Santillana

Sinopsi: "Perseguidos" narra la vida inusual i molt dura que han de dur aquells que són amenaçats per 
ETA. Són personatges anònims a qui ningú no coneix, ni tan sols en l'entorn on viuen, perquè com si 
estiguéssin maleïts, els que saben qui són els eviten i abaixen els caps quan s'encreuen amb ells. El seu 
cercle és cada vegada més tancat i reduït, un cercle on poden parlar, discutir o dialogar lliurement. També 
és un malson estar acompanyat en tot moment per dues escortes, que viuen enganxats a ells des que 
s'aixequen i van cap al carrer per tal d'anar a treballar fins que se'n van a dormir. Protegeixen les seves 
vides, els seus dies mancats de vida social, una vida de perseguits.

Salvador Allende

Gènere: Documental
Director: Patricio Guzmán

Sinopsi: Salvador Allende ha estat una figura política clau per als amants de la llibertat i la democràcia a 
Xile i fora de les seves fronteres. La seva figura es va mitificar des del moment de la seva mort després del 
cop militar liderat per Pinochet que tantes desgràcies ha causat a milions de xilens. Aquest documental 
segueix la vida del president socialista des de la seva infantesa a Valparaíso fins a la seva mort l'11 de 
setembre de 1973, després del cop d'Estat militar. Documents d'arxius, àlbums de fotos i entrevistes 
serveixen de documentació per compondre la figura del polític.

El mito de Bourne
(The Bourne Supremacy)

Gènere: Thriller, suspens 
Director: Paul Greengrass
Protagonistes: Matt Damon (Jason Bourne), Franka Potente (Marie Helena Kreutz), Joan 
Allen (Agente Helen Landy), Brian Cox (Ward Abbott), Karl Urban (Kirill), Julia Stiles 
(Nicolette), Gabriel Mann (Danny Zorn), Marton Csokas (Jarda), Michelle Monaghan (Kim), 
Karel Roden (Gretkov), Tom Gallop (Tom Cronin).

 
Sinopsi: El mite de Bourne torna a submergir-nos en el fosc món de l'expert assassí Bourne (Matt 
Damon), que continua turmentat per malsons inconnexos que provenen de la seva existència anterior. Les 
amenaces que s'estenen sobre ell són encara més grans en aquesta nova aventura però Bourne sap 
moure's amb habilitat en les turbulentes aigües de l'espionatge internacional, atapeïdes de trames de la 
CIA, agents d'incògnit i aliances secretes i sempre canviants. Alhora que s'enfronta a tot això, Bourne 
continua lluitant per desvelar la veritat sobre els records que el turmenten i trobar respostes sobre el seu 
fragmentat passat. Jason Bourne pensava haver deixat enrera el seu passat. Però ara aquest passat torna 
contra ell. Bourne i Marie (Franka Potent) han mantingut una existència anònima i clandestina, al preu 
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d'una mobilitat permanent. Impulsat per malsons fragmentaris i turmentat per un passat que no acaba de 
recordar, Bourne trasllada Marie d'una ciutat a una altra, tractant d'anar un pas per davant d'una amenaça 
implícita a cada mirada d'una persona estranya, a cada telefonada "equivocada"... tement a cada segon 
que, sense previ avís, torni a veure's immers en aquest món que espera haver deixat enrera. Quan un 
agent apareix a la tranquil·la vila que els allotjava, Bourne i Marie interrompen la seva vida normal i surten 
disparats: quan el seu passat aguaita per la porta, és l'única opció que li queda. Però el joc global de la 
rata i el ratolí ha tornat a començar, obligant a entrar en acció al Jason Bourne creat per Treadstone, 
l'operatiu secret, ara desmantellat, del qual ha sorgit un grup d'implacables assassins professionals.

El tren de Zhou Yu
(Zhou Yu's Train)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Sun Zhou
Protagonistes: Gong Li (Zhou Yu, Xiu), Tony Leung Ka Fai (Chen Ching), Sun Honglei 
(Zhang).

 
Sinopsi: Xiu (Gong Li) és una dona sofisticada i independent. En el seu intent per arribar al cim de la seva 
complicada relació amb un tímid i introvertit poeta, Chen Ching (Tony Leung Ka Fai), descobreix una 
poderosa història d'amor que va més enllà dels límits del temps i la distància. Una mica abans que Chen 
Ching comenci la seva relació amb Xiu, aquest coneix una pintora de porcellana, Zhou Yu (també Gong Li) 
en un ball a Yunnan. Encisat per la seva excepcional bellesa, Cheng Ching li dóna un dels seus poemes i 
torna a casa, a Chongyang, on treballa com a bibliotecari. Ell se sorprèn en trobar-la trucant a la porta de 
casa seva uns dies després. tots dos s'enamoren quasi immediatament. Malgrat viure en ciutats diferents, 
Zhou Yu es compromet a recórrer aquesta gran distància dues vegades per setmana amb tren per veure 
Chen Ching. Cada vegada, Chen Ching l'espera a l'estació amb una flor diferent, i ja en el seu petit 
apartament, fan l'amor efusivament, duts per la passió de la poesia de Chen Ching, no obstant això, en la 
celebració de la publicació dels poemes de Chen Chiang en un dels periòdics, Chen Ching de sobte 
pregunta a Zhou Yu, "m'estimes com a persona o simplement estimes la meva poesia?", pregunta a la 
qual Zhou Yu contesta, "és del poeta de qui sóc cautiva". I de fet, la seva obsessió per Chen Ching i la 
seva poesia és tal que està decidida a aconseguir que la seva poesia es publiqui fins i tot encara que ella 
hagi de pagar perquè sigui així. Ella arriba a organitzar una sessió de lectura de poesia a favor de Chen 
Ching en un Ajuntament, però resulta ser un desastre ja que no hi ha cap assistent. Les coses comencen a 
canviar per als amants després d'això, ja que Chen Ching es troba cada vegada més pressionat per la 
passió de Zhou Yu i per les grans expectatives que té d'ell. Quan el seu superior a la biblioteca l'informa 
que hi ha una vacant en una ciutat del Nord-est, Chen Ching ràpidament accepta i utilitza això com a 
excusa per acabar la relació amb Zhou Yu. Mentrestant, Zhou Yu també coneix Zhang (Sun Honglei), un 
despreocupat i cínic cirurgià veterinari sense cap tipus d'encant, en un dels seus habituals viatges amb 
tren. Els dos accidentalment arriben a l'estació de Lake Celestial, Zhou Yu incitada a cercar 
desesperadament una ubicació, un lloc que apareix en el títol d'un dels poemes que Chen Ching li dedica. 
dut pel seu gran desig i determinació, Zhang ofereix la seva amistat a Zhou, i s'enamora 
descontroladament d'ella. El se n'adona vagament que quelcom va malament entre Chen Ching i Zhou 
però és prou discret com per a no demanar detalls. Malgrat que la seva relació va creixent, Zhang contínua 
com un estrany, com una perseverant tercera persona que acompanya regularment la dona a qui admira a 
l'estació de tren per embarcar-se en un viatge que li durà junt amb el seu altre amant. Un dia, la curiositat 
i la gelosia finalment la duen a seguir en secret Zhou Yu a Chongyang. Zhang puja al tren després de Zhou 
Yu, sense adonar-se que ella ha baixat abans que el tren surti i es dirigeix cap a casa d'ell. Zhang comet 
un error més dient-li a Zhou Yu que va veure Chen Ching a Chongyang, sense saber que Chen Ching ha 
deixat la ciutat fa temps i que les visites de Zhou Yu a Chongyang no són mes que una façana per 
enganyar els altres de la mateixa manera que a ella mateixa. Havent passat la nit a casa de Zhang, Zhou 
surt una vegada més per agafar el tren. Però en compte d'esperar el tren agafa un mini-bus que la porta a 
un lloc anomenat Heavenly Waters. El temps passa igual que la vida d'una manera il·lògica. Xiu finalment 
arriba a la pampa on Chen Ching ha estat portant un autoexili i una vida empobrida. Probablement a causa 
de la culpa i la desesperació, Chen Chiang li suplica a ella que es quedi i visqui amb ell, moment en què 
Xiu li confessa que sap el que ha passat entre ell i Zhou Yu, i que en realitat ha conegut Zhou Yu. Chen 
Ching insisteix en el fet que no és possible que Xiu hagi conegut Zhou Yu, ja que aquesta es va matar en 
un accident que va tenir lloc en el camí de Yunnan a Heavenly Waters quan el mini-bus en què anava es va 
estavellar i va caure al mar, "Deu haver estat un somni" diu Chen Ching. "Però no estàs tu també vivint en 
un somni cada dies?" . Mentre espera en un dels vagons a què surti el tren, Xiu tanca el llibre que ha estat 
llegint i rellegint titulat Zhou Yu's Train. És una antologia de la poesia de Chen Ching. També és el llibre 
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que li va dur a la fama i la popularitat. Una cara familiar de sobte apareix entre els molts passatgers del 
compartiment del davant, una cara plena de l'entusiasme d'una dona profundament enamorada. És Zhou 
Yu?. O és la pròpia projecció secreta de Xiu?

Escuela de seducción

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Javier Balaguer
Protagonistes: Victoria Abril (Sandra Vega), Javier Veiga (Óscar García), Gorka 
Aguinagalde (Matías), David Bagés (Freddy), Pepe Viyuela (Víctor), Pablo Martín (Lucas), 
Petra Martínez (Blasa), Neus Asensi (Carol), Gines García Millán (Marcos), Emilio Gutiérrez 
Caba (Director Radio), Jose Manuel Cervino (Marit Blasa), Berta Ojea (Sara), Isabel Ordaz 
(Germana Sandra), Carmen Machi (Cambrera Rombo), Emilio Gavira (Leon Amor), Daniel 
Ortiz (Fidel), Rocío Calvo (Berta).

 
Sinopsi: Óscar (Javier Veiga) és un jove i brillant venedor en seccions femenines d'uns grans magatzems, 
la qual cosa li ha permès ascendir més de pressa que ningú. Tot va a les mil meravelles fins que l'empresa 
es declara en fallida. Óscar és acomiadat i cerca afanyosament un nou treball. L'atzar li demostra que 
aquest talent seu de "coneixement femení" pot fer-li sortir de la misèria. Després de parlar amb Freddy 
(David Bages), un amic seu que té una sala alternativa, muntarà una escola on ensenyarà l'art de la 
seducció a ambdós sexes. Sandra Vega (Victoria Abril), una psicòloga molt feminista que té un programa 
radiofònic de màxima audiència: "Confidencias", va ser la responsable que Óscar perdés una antiga núvia. 
Després d'una trobada fortuïta entre tots dos, aquest decideix venjar-se d'aquella mala jugada utilitzant un 
personatge fictici que recita poesies i enamora l'audiència femenina amb el seu to romàntic. Aquestes 
intervencions tenen tan èxit que Sandra és incapaç d'alliberar-se d'ell, eclipsant-la fins i tot del seu 
programa, mentre Óscar aprofita la seva oculta fama per fer famosa la seva Escola de seducció. Així 
demostrarà que és capaç de conquerir la dona més feminista del país, sense que ella mateixa se n'adoni. 
Tot sembla abocat al triomf d'Óscar i a la total humiliació de Sandra, però els alumnes de l'acadèmia, 
descontents amb Óscar, aprofitaran la més famosa entrega de premis radiofònics del país per venjar-se. 
Sandra per la seva banda, recorrerà a la seva pròpia estratègia per eliminar Óscar del seu programa, 
donant-li una lliçó que mai no oblidarà.

No te muevas
(Non ti muovere)

Gènere: Drama romàntic 
Director: Sergio Castellitto 
Protagonistes: Sergio Castellitto (Timoteo), Penélope Cruz (Italia), Claudia Gerini (Elsa), 
Angela Finocchiaro (Ada), Marco Giallini (Manlio), Pietro De Silva (Alfredo), Vittoria 
Piancastelli (Raffaella), Elena Perino (Angela), Renato Marchetti (Pino), Lina Bernardi 
(Nora, mare d'Elsa), Gianni Musi Duilio, padre de Elsa).

 
Sinopsi: Un dia de pluja , un senyal d'stop no respectada, una noia de quinze anys que frena, rellisca i cau 
de la moto. Una carrera en Ambulància cap a l'hospital. El mateix hospital en què treballa son pare. Mentre 
un col·lega opera la seva filla, Timoteo queda en l'espera. Davant el terror d'aquest esdeveniment extrem, 
recorda... deixa caure la seva màscara de fermesa i cinisme, de pare i marit model, i revela una imatge de 
si mateix estranya i violenta. Amb l'esperança de poder oposar la paraula al silenci del coma, i vèncer la 
mort amb la vida, el protagonista revela, en un dialog imaginari amb la filla, un secret dolorós: la història, 
d'aparença miserable, d'un potent i visceral amor extra conjugal. Llavors apareix aquest càlid estiu de 
tants anys enrera, una miserable perifèria urbana, una dona jove, submisa i desemparada, amb un nom 
suggeridor, Itàlia."No te muevas" és una història d'amor, d'un amor gran, fort, vulnerable, solitari i 
extrem, pervers i pur. Una història dura, on els sentiments afloren amb la descripció dels personatges. 
Itàlia (Penélope Cruz) és una dona desemparada, Timoteo (Sergio Castellito) un cirurgià d'èxit, amb una 
doble vida, dues persones que s'enamoren i que mai no van pensar que podrien viure una història d'amor 
tan apassionada i al mateix temps tan destructiva.
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La terminal
(The terminal)

Gènere: Comèdia dramàtica 
Director: Steven Spielberg
Protagonistes: Tom Hanks (Viktor Navorsky), Catherine Zeta-Jones (Amelia), Chi 
McBride (Joe Mulroy), Stanley Tucci (Frank Dixon), Diego Luna (Enrique Cruz), Barry 
Shabaka Henley (Ray Thurman), Kumar Pallana (Gupta Rajan), Zoë Saldana (Dolores 
Torres).

 
Sinopsi: Narra la història de Viktor Navorski (Tom Hanks): quan va amb avió de visita a Nova York 
procedent d'un país de l'Est d'Europa s'assabenta que al seu país ha tingut lloc un violent cop d'Estat. Es 
queda bloquejat al John F. Kennedy International Airport amb un passaport d'un país que no existeix; en 
no rebre autorització per entrar als Estats Units, ha d'improvisar la seva vida a la sala de trànsits 
internacionals de l'aeroport fins que acabi la guerra que arruïna la seva pàtria. Segons passen les 
setmanes i els mesos, Viktor descobreix en el microcosmos comprimit de la terminal un món complex i 
absurd: troba generositat, ambició, divertiment, jocs de poder i estatus, fa descobriments inesperats i fins 
troba l'amor amb una bella hostessa de vol anomenada Amèlia (Catherine Zeta-Jones). Però Viktor ja fa 
temps que no és ben rebut per l'encarregat de l'aeroport Frank Dixon (Stanley Tucci), que el considera un 
contratemps burocràtic, un problema que no pot controlar però que anhela esborrar de la seva vista.

25 Grados en invierno
(25 degrés en hiver)

Gènere: Drama
Director: Stéphane Vuillet
Protagonistes: Carmen Maura (Abuelita), Jacques Gamblin (Miguel), Ingeborga 
Dapkunaite (Sonia), Raphaëlle Molinier (Laura), Pedro Romero (Juan).

Sinopsi: El dia comença a l'inrevés per a Miguel; s'ha aixecat molt tard, ha d'anar urgentment a l'aeroport 
i a més dur la seva filla Laura al col·legi. Miguel viu a Brussel·les; és fill d'immigrants espanyols i treballa a 
l'agència de viatges del seu germà Juan. És casat però la seva dona se'n va anar fa un any als Estats Units 
a provar sort com a cantant i encara no ha tornat; quelcom que irrita molt Miguel sobretot perquè la nena 
troba a faltar la mare. El dia se li complica quan en recollir uns bitllets a l'aeroport se li cola a la seva 
furgoneta una noia, Sonia. Sonia és ucraïnesa, immigrant il·legal que ha fugit de la policia i cerca el seu 
marit, que viu a Brussel·les. Miguel és incapaç de deixar-la a la seva sort i es proposa ajudar-la. Mentre 
cerquen el marit de Sonia, Laura pateix un petit accident a l'escola i li han de posar punts a l'hospital, on 
es troben amb l'àvia de la nena, mare de Miguel. Tots junts viuran un dia únic, un dia especial que els farà 
replantejar-se el rumb que estava prenent les seves vides.

Cuestión de pelotas
(Dodgeball: A true underdog story)

Gènere: Comèdia
Director: Rawson Marshall Thurber
Protagonistes: Ben Stiller (White Goodman), Vince Vaughn (Peter), Christine Taylor 
(Kate), Justin Long (Justin), Rip Torn (Patches O'Houlihan), Stephen Root (Gordon), Joel 
Moore (Owen), Chris Williams (Dwight), Alan Tudyk (Steve El Pirata), Missi Pyle (Fran), 
Jamal Duff (Me'Shell Jones).

 
Sinopsi: El protagonista de la història, Peter LaFleur (Vince Vaughn), és el carismàtic propietari d'un 
gimnàs en declivi que porta el nom d'Average Joe's, una persona que consistentment treballa per sota de 
les seves possibilitats. La clientela del local, sens cap dubte, és per sota de la mitjana, fins i tot de la 
mitjana del Joe's, i està composta per un suposat pirata, un ossut estúpid que somia d'impressionar una 
animadora que és a anys llum de les seves possibilitats, un afeccionat obsessiu als esports més estranys, 
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un jove sense moltes llums i un envanit setciències que, per descomptat, en realitat no té ni idea de res. A 
l'humil gimnàs de Peter, es fixa en White Goodman (Ben Stiller), poderosa estrella del món dels esports i 
egocèntric propietari del Globus Gym, el resplendent temple del fitness, que és més arterós que Fu-
Manchú. White tracta de fer-se càrrec de l'Average Joe's, i la inexistent comptabilitat de Peter sembla que 
li ho posarà molt fàcil. Un banc hipotecari ha col·locat l'advocada Kate Veatch (Christine Taylor) dins 
l'Average Joe's per tancar l'adquisició del gimnàs per part del Globus Gym. Però els juvenils encants de 
Peter conquereixen Kate, i aquesta s'uneix al seu equip de rebutjats socials per vèncer aquestes forces 
superiors i la seva pròpia ineptitud i intentar salvar l'Average Joe's. Com?. Un enfrontament en una 
competició de pilota presonera amb el Globus Gym.

La jirafa
(Meschugge) 

Gènere: Thriller
Director: Dani Levy
Protagonistes: Maria Schrader (Lena Katz), Dani Levy (David Fish), David Strathairn 
(Charles Kaminski), Nicole Heesters (Mare de Lena), Jeffrey Wright (Win), Lynn Cohen 
(Mare de David), Lukas Ammann (Eliah Goldberg).

Sinopsi: Situada a Manhattan, narra la història de David Fish (Dani Levy) i Lena Katz (Maria Schrader), 
dues joves les famílies de les quals es desconeixen i s'entrellacen per un crim que els porta de tornada 50 
anys enrera a l'Alemanya Nazi. A la petita ciutat de Hameln, una fàbrica de xocolata crema 
premeditadament. El propietari jueu, Eliah Goldberg (Lukas Ammann), a penes aconsegueix sortir amb 
vida; l'assalt antisemita és als titulars mundials. David Fish (Dani Levy), un brillant home de negocis 
solter, rep una sorprenent trucada de telèfon durant el dinar. Sa mare (Lynn Cohen), que va emigrar a 
Amèrica quan era petita, ha vist al diari la foto del propietari de la fàbrica i ha cregut reconèixer son pare 
mort en Eliah Goldberg. David vol ajudar sa mare i contracta Karmiski (David Strathaim), un advocat que 
també és un militant activista jueu, per establir contacte amb Eliah Goldberg. Lena Katz (Maria Schrader), 
néta de Goldberg, viu a Nova York, treballant com a dissenyadora de decorats en reportatges de moda. 
Quan s'assabenta de l'incident, instantàniament torna a casa per estar amb la seva família. Sa mare 
(Nicole Heesters) l'acompanya de tornada a Nova York perquè vol estar uns dies tranquil·la després de 
l'horrorosa experiència. Després d'un esgotador rodatge, Lena arriba amb flors a l'hotel on hi ha sa mare 
per celebrar el seu aniversari. Però Lena mai no arriba a l'habitació de sa mare: just davant d'ella, al mig 
d'un corredor buit, hi ha un cos sense vida en un toll de sang. Lena truca al 911 i acompanya la greument 
ferida a l'hospital. Informa els familiars - és la família de David Fish - però els metges no poden salvar la 
vida de la mare de David i mor aquesta mateixa nit. Quan David i Lena parlen per primera vegada a 
l'hospital, no tenen ni idea del fatídicament entrellaçades que estan les seves vides. En el decurs de la 
investigació, creix una mútua atracció, però les sospites de Kaminski van directament a la família de Lena, 
amenaçant de minar la seva relació. Esborronats per les seves emocions i les pors del passat, David i Lena 
finalment descobreixen un crim que tràgicament uneix les seves famílies. 

Madhouse
(Madhouse)

Gènere: Terror, thriller 
Director: William Butler
Protagonistes: Joshua Leonard (Clark), Jordan Ladd (Sara), Natasha Lyonne (Alice), 
Lance Henriksen (Dr. Franks), Leslie Jordan (Dr. Morton), Newell Alexander (Dr. Douglas).

Sinopsi: Quan Clark Stevens va arribar a Cunningham Hall creia que ho sabia tot sobre la bogeria, però 
potser va ser un error aparèixer per aquest manicomi. Cunningham Hall va ser abans una respectable 
clínica psiquiàtrica que s'ha convertit en una relíquia; el seu problema, ha crescut amb el pas dels anys, és 
que hi ha massa pacients i poc pressupost. L'estudiant de medicina Clark Stevens (Joshua Leonard) arriba 
al centre com un doll d'aire fresc, encara que no tothom opina el mateix. El doctor Franks (Lance 
Henriksen) no creu que sigui una bona idea que Stevens es quedi com a metge intern a fi de graduar-se, 
sembla voler advertir-lo que pot córrer perill. Amb el temps Stevens se n'adona que forma part de la 
plantilla d'un decrèpit manicomi ple de problemes i en el qual els malalts viuen en condicions lamentables. 

file:///C|/Documents and Settings/usuari/Escritorio/tinet/guia/cinemes/2004/setembre.html (7 de 13)14/06/2005 12:41:13

http://www.x-filme.de/html/meschugge.html
http://www.imdb.com/title/tt0363276/


Tinet - Tarragona InterNET

Però el seu propi trellat corre perill quan comença a veure la figura d'un nen, un fantasma que sembla 
voler convertir-se en el seu còmplice.

Mala uva

Gènere: Comèdia
Director: Javier Domingo
Protagonistes: Sancho Gracia (César), Enrique Martínez (Cándido), Agata Lys (Puri), 
Fernando Aguilar (Julián), Mercé Llorens (Luz), Aina Clotet (Mari), Marta Marco (Juani), 
Asunción Balaguer (Paulina), Montserrat Carulla (Matilde), Terele Pávez (Reyes), Javier 
Gurruchaga (Enòleg), Federico Muñoz (Luis), Carles Gilabert (Fernando), Jesús Bonilla 
(Inspector).

Sinopsi: César és vidu, d'uns 60 anys, que viu al camp amb la filla petita, Luz. La seva dona, Lucía, va 
morir precisament durant el part. És un home dur, però de bon cor. Malgrat tenir dues filles més, totes 
casades i amb fills, Lucía és la seva preferida. Faria qualsevol cosa per ella. César es guanya la vida 
distribuint el vi que produeix en la seva pertita, però bellíssima explotació. Li va costar molts anys de 
dedicació, sacrifici i dificultats aixecar el seu petit imperi. Les seves vinyes són la seva vida. El seu orgull. 
Però César guarda un terrible secret. Un secret que només coneixia la seva difunta esposa. Abans de ser 
viticultor, tenia una altra professió: assassí a sou. Amb un rifle de franctirador, era capaç de matar un 
home a un quilòmetre de distància. Era el millor. Al llit de mort, fa ja 25 anys, Lucía, li va fer prometre que 
deixaria per sempre el món del crim i es convertiria en un honrat ciutadà i un pare exemplar. César ha 
complit la promesa durant tots aquests anys. L'última collita ha estat nefasta. La sequera, les gelades, les 
inundacions i sobretot, la letal intervenció del "Gusanus gallis" del raïm, han acabat amb les expectatives 
de César. No podrà vendre el vi d'aquesta temporada. ni tan sols per a fer vinagre. César s'ha arruïnat. No 
té liquiditat per afrontar aquesta hecatombe. Ho havia invertit tot en un nou tipus de raïm francès, raïm 
que comportava el seu propi cuc. Damunt, a més, està la imminent boda de Luz. Com amb les seves altres 
filles, César pretén córrer amb totes les despeses i regalar-li un pis a la ciutat. Sempre ho ha fet així i per 
a ell seria una decepció fallar a la seva preferida, en el moment més feliç de la seva vida. En el decurs de 
l'aniversari de Luz i per tant l'aniversari de la mort de Lucía, César està punt de comunicar a la resta de la 
família, la seva difícil situació. Però el seu orgull li l'impedeix. A part de la situació econòmica, hi ha una 
altra cosa que li treu el son: Julián, el seu futur gendre. Té quinze anys més que Luz i encara que sembla 
que és un gran empresari i és educat, simpàtic i amb el do de gent, César desconfia d'ell. Luz, de somriure 
resplendent i un poc ingènua, està completament enamorada d'ell, i César com a bon pare, respectarà la 
felicitat i l'elecció de la filla. Però a l'aniversari, succeeix un altre fet que canviarà el seu destí. El nostre 
protagonista rep una telefonada del seu antic cap, Reyes. César s'incomoda, fa vint-i-cinc anys que no es 
parlen. Reyes vol quedar amb ell per recordar "vells temps". César accepta a contracor, ja que no li agrada 
recordar el passat. La cita es desenvolupa en una platja. Ha anat amb els seus néts, que es diverteixen a 
la zona de jocs. César i Reyes s'escorcollen amb la mirada abans d'intercanviar paraula. Ambdós somriuen. 
Després Reyes, revela les seves veritables intencions: vol que César faci un últim "treball". César s'hi nega 
en rodó i se'n va. Reyes no el perd de vista i observa com dos homes "inviten" a entrar a un Audi negre de 
vidres tintats, on un yuppie engominat, insta que accepti "l'encàrrec" de Reyes. El "treball" consisteix a 
vigilar un comptable, Cándido, que declararà en un macroprocés, que investiga el finançament il·legal de 
partits polítics, i "liquidar-lo", en el cas que rebera l'ordre dels clients: un Banc i un Partit polític. César és 
fet xantatge amb un dossier que mostra totes les seues activitats en el passat. O accepta el treball, 
cobrant una suculenta suma de diners que li permetria afrontar els seus problemes econòmics, o corre el 
seriós risc d'acabar a la presó. No té opció. Tornarà a treballar... Amb l'excusa que els seus coneixements 
enològics s'estan quedant obsolets, César s'acomiada de la seua filla, comptant-li que es va a fer un curs a 
Sud-àfrica, però que arribarà a temps per a la boda. Luz no veu clar el motiu d'aquest sobtat viatge, però 
confia en la paraula de son pare. Amb tot el seu pesar, César, fent-se passar per pintor, arriba a la ciutat 
per a complir la seua "missió". Per a això, Vicente, li ha llogat un pis, situat just davant de l'edifici on viu 
Cándido, un grosset quarantí i solitari, d'aspecte inofensiu...
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Mamá a la fuerza
(Raising Helen)

Gènere: Comèdia romàntica 
Director: Garry Marshall
Protagonistes: Kate Hudson (Helen Harris), John Corbett (Pastor Dan Parker), Joan 
Cusack (Jenny Portman), Hector Elizondo (Mickey Massey), Helen Mirren (Dominique), 
Hayden Panettiere (Audrey Davis), Spencer Breslin (Henry Davis), Abigail Breslin (Sarah 
Davis), Felicity Huffman (Lindsay Davis), Amber Valletta (Martina).

 
Sinopsi: Hellen Harris (Hudson) està vivint la vida que sempre va somiar. La seva carrera en una de les 
més importants agències de models a Manhattan, treballant per a Dominique (Hellen Mirren), està en 
ascens; passa els dies en desfilades de modes i les nits als clubs més populars. Però el seu despreocupat 
estil de vida es veu interromput de sobte quan una trucada ho canvia tot. Hellen de sobte es troba a càrrec 
dels fills de la seva germana - Audrey (Hayden Panettiere) de 15 anys, Henry (Spencer Breslin) de 10 anys 
i Sarah (Abigail Breslin) de 5 anys d'edat. La diversió comença quan Hellen comença una transformació de 
súper moderna a súper mamà. Ningú dubta que Hellen sigui la tieta més magnífica de Nova York, però, 
què sap aquesta glamurosa noia sobre educar nens?. Molt aviat descobreix que ballar fins a les 3 de la 
matinada no ajuda a portar als nens a l'escola a temps - consell que la germana gran de Hellen, Jenny 
(Joan Cusack), està més que disposada a impartir. En el camí, Hellen troba suport al lloc més inusual - 
amb Dan Parker (John Corbett), el templat i jove pastor i director de la nova escola dels nens - i se 
n'adona que l'elecció que ha de fer és entre la vida que sempre ha volgut i els nous amors en la seva vida.

Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera
(Bom, Yeoreum, Gaeul, Gyeowool, Geurigo, Bom)

Gènere: Drama
Director: Kim Ki-duk
Protagonistes: Oh Young-Soo (Monjo vell), Kim Ki-Duk (Monjo adult), Kim Young-Min 
(Monjo jove), Seo Jae-Kyung (Monjo nen), Ha Yeo-Jin (Nena).

 
Sinopsi: Ningú és immune al poder de les estacions ni al seu cicle anual de naixement, creixement i 
decaïment.
Ni tan sols els dos monjos que comparteixen una ermita flotant envoltada de muntanyes. Al mateix temps 
que les estacions se succeeixen, tots i cada un dels aspectes de la seva vida són infosos i viscuts molt 
intensament. Això els farà experimentar moments de gran espiritualitat i misticisme i altres més moguts i 
tràgics. Ells, igual que tot ésser humà, són incapaços d'evitar els avatars de la vida, els desitjos, el 
patiment i les passions. Sota l'atenta mirada del monjo ancià, un molt més jove experimenta la pèrdua de 
la innocència, amb l'arribada d'una dona al seu particular món de pau i tranquil·litat. La dona despertarà 
en el jove sentiments fins ara totalment desconeguts com l'amor, la gelosia, l'obsessió, el preu de la 
salvació i la saviesa obtinguda a través de l'experiència.

1. Primavera
En obrir-se les portes de fusta del petit monestir, assentat a la petita barca que flota sobre la superfície 
tranquil·la d'un toll, l'única cosa que pot veure's són arbres i muntanyes. Els únics inquilins de l'ermita són 
un Vell Monjo (Oh Young-soo i el seu protegit i jove deixeble (Kim Jong-ho). Mentre ambdós exploren el 
món al voltant del seu idíl·lic i aïllat paratge, el petit monjo es diverteix en descobrir les crueltats 
extravagants de la infantesa.
Després d'haver lligat pedres a un peix, una granota, i una serp, en despertar-se, el petit monjo es troba 
que el seu instructor li ha penjat una immensa pedra. L'ancià, amb calma, instrueix el petit i li fa alliberar 
els animals, assegurant-li que si qualsevol de les criatures moren " ell portarà la pedra al seu cor per a la 
resta de la seva vida. "

2.Estiu
Les portes del petit monestir tornen a obrir-se. Han passat uns anys, el petit monjo ha crescut i té 17 anys 
(Seo Jae-kyung). Darrera la porta el jove troba una dona (Kim Jung-young-Jung-young) que fa un 
pelegrinatge amb la seva filla espiritualment malalta (Ha Yeo-jin). "Quan trobi la pau en la seva ànima, " el 
Vell Monjo tranquil·litza la mare, " el seu cos tornarà a estar sa. " La petita desperta el desig en 
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l'adolescent y els seus sensuals jocs culminen en un apassionat acte d'amor sobre les roques. Després 
d'una furtiva però dolça i tendra cita en el bot de rems de la badia, els amants són descoberts pel vell 
monjo. La petita, ja curada, és tornada a sa mare. El jove, bojament enamorat i encapritxat de la jove 
decideix seguir-la.

3.Tardor
Després d'una llarga absència del monestir, el jove monjo torna convertit en un fugitiu de 30 anys (Kim 
Young-Min-min), consumit per una feroç ràbia gelosa que l'ha portat a cometre un crim. Quan el penedit 
tracta d'imposar-se una penitència d'acord amb la magnitud del seu delicte, l'ancià l'ordena que per trobar 
la pau al seu cor talli Pranjaparpamita sutras (consignes budistes) al terra de l'ermita. Mentre el jove 
compleix l'encàrrec, dues policies arriben a la badia per detenir-lo, però el Vell Monjo aconsegueix que 
esperin mentre acaba el seu treball. El jove cau desmaiat de l'esgotament, però abans d'emportar-se'l 
detingut, els policies acaben els sutras. Només una altra vegada, el vell monjo es prepara una foguera 
ritual fúnebre. 

4.Hivern
Una vegada més les portes del monestir s'obren sobre el toll congelat i el monestir abandonat. El monjo, ja 
en edat madura (Kim Ki-duk) torna al monestir per preparar-se per a la penúltima estació en el seu cicle 
de viatge espiritual. Una dona coberta amb vel, arriba al monestir i deixa a càrrec del monjo madur a un 
petit menut. En un pelegrinatge de contrició, el monjo arrossega una pesada pedra de molí fins al cim 
d'una muntanya que s'aixeca sobre el toll. En arribar al cim, el monjo mira detingudament el toll que sosté 
el monestir i les vessants de les muntanyes que ho envolten. En aquest precís instant, se n'adona que el 
cicle d'estacions és interminable, el mateix que el reflux de les penes i alegries de la vida.

5. Primavera
Durant un bell dia de primavera, les portes del monestir obren novament. Després de passar per un llarg 
procés de transformació i creixement, el petit del principi, convertit ja en tot un home i savi mestre, es 
converteix en l'instructor y guia del seu protegit. Junts, el monjo adult i el seu jove pupil, han de començar 
el cicle de nou.

Chicas malas
(Mean girls)

Gènere: Comèdia 
Director: Mark S. Walters
Protagonistes: Lindsay Lohan (Cady Heron), Tina Fey (Ms. Norbury), Tim Meadows (Mr. 
Duvall), Lizzy Caplan (Janis), Rachel McAdams (Regina), Lacey Chabert (Gretchen), Daniel 
Franzese (Damian), Jonathan Bennett (Aaron), Amy Poehler (Mrs. George), Ana Gasteyer 
(Betsy Heron), Neil Flynn (Chip Heron), Amanda Seyfried (Karen).

 
Sinopsi: Cady Heron (Lindsay Lohan), és una adolescent lliure de prejudicis socials i culturals que aixafa 
per primera vegada l'institut de North Shore, una petita ciutat als afores de Chicago, Illinois. Cady, que 
sempre ha viscut a l'Àfrica, no té ni idea del "salvatge" que pot arribar a ser la civilització fins que 
s'encreua amb la pitjor espècie de totes, la "abella reina" representada en aquest cas per la freda i 
calculadora Regina George (Rachel McAdams). Però Cady no es limita a encreuar-se amb aquesta "abella 
reina"; fins i tot la pica quan comença a enamorar-se d'Aaron Samuels (Jonathan Bennett), l'antic nuvi de 
Regina. Aquesta decideix tornar la picadura fent veure que encara li agrada Aaron perquè no surti amb 
Cady i, això sí, fingint ser la seva amiga de l'ànima. Cady no té més remei que utilitzar les mateixes armes 
si vol continuar jugant. La guerra entre les noies puja de to fins a arribar al punt en què tot l'institut 
participa en un autèntic concurs de malícia. Envoltada d'atletes, genis de les matemàtiques, professors 
sonats i tot un ventall de subcultures, Cady puja - i baixa - per la terrible escala social del penúltim any. 
Comparada a l'institut, la vida a la selva era molt fàcil.
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Garfield: La película
(Garfield: The Movie)

Gènere: Comèdia, animació 
Director: Peter Hewitt 
Protagonistes: Breckin Meyer (Jon Arbuckle), Jennifer Love Hewitt (Liz Wilson), Stephen 
Tobolowsky (Walter J. Chapman).

 
Sinopsi: La vida no podria ser més dolça per a Garfield, el gat a qui tothom estima. Assegut en un 
confortable sofà davant la televisió, engolint un bon tros de lasanya (el seu menjar favorit) i llançant 
indirectes al seu angoixat propietari, Jon (Breckin Meyer), Garfield se sent el patró del seu món. Quan Jon 
porta Garfield a la consulta de la atractiva veterinària Liz Wilson (Jennifer Love Hewitt), aquesta li 
encoloma a Jon una entusiasta i pantaixant criatura que mou animosament la cua, i representa tot allò que 
Garfield odia a la vida. Garfield coneix així Odie, un gos adorable i no massa intel·ligent. El bromista gat, 
per primera vegada a les seves set vides, es queda sense parla. L'ingenu Odie s'intenta agafar la cua fins 
que acaba per marejar-se, xoca contra les parets i borda sense motiu; tot per al irrefrenable delit de Jon, 
el qual acull Odie a casa seva ple d'il·lusió. Odie posa el món perfecte de Garfield de cap per avall. La 
solució de Garfield, fer fora el maleït gos. Quan l'infeliç gos desapareix en les malvades urpes de la 
celebritat local Happy Chapman (Stephen Tobolowsky), hom podria pensar que Garfield estaria a la glòria. 
Però, per a la seva desgràcia, se sent responsable del destí aliè. Amb una inusual i renovada energia, molt 
de coratge i una gran generositat, Garfield aconsegueix abandonar la seva mandrosa vida i posar-se en 
acció. Es troba en la més improbable de les missions impossibles: Salvar Odie. Aquesta aventura reuneix 
Jon i Liz, així com també els companys de raça de Garfield, Nermal i Arlene. Però encara més important, 
uneix Garfield amb Odie, que - encara que el perapunyetes felí es negui a admetre - és de veritat el millor 
amic que hagi tingut mai.

La maldición 2
(Ju-on: The Grudge 2)

Gènere: Terror, thriller, fantàstica 
Director: Takashi Shimizu
Protagonistes: Noriko Sakai (Kyoko Harase), Chiharu Nîyama (Tomoka Miura), Yui 
Ichikawa (Chiharu), Takako Fuji (Kayako), Yuya Ozeki (Tshio).

Sinopsi: The grudge és la maledicció sorgida de la rancúnia que niua en algú que mor d'una profunda 
ràbia. Es concentra als llocs que freqüentava el difunt quan era viu i obra el seu malefici en aquells que 
renoven la maledicció en visitar aquests llocs. Embarassada del seu promès, Masashi, es planteja retirar-se 
aprofitant la seva futura condició de mare i esposa. Mentre decideix si ha de continuar acceptant papers en 
què no pot posar-hi el cor, és contractada com a invitada en un xou televisiu sobre casos paranormals que 
prepara la filmació d'un programa titulat "La casa encantada", que investigarà l'assassinat diversos anys 
abans de la senyora de la casa, Kayako Saeki. El seu cadàver va ser trobat a les golfes pel seu marit, 
Takeo, que posteriorment va aparèixer en un carrer proper, mort per motius desconeguts. Toshio, el fill de 
sis anys d'ambdós, va desaparèixer sense deixar rastre. Des de llavors, les famílies que han viscut a la 
casa i les persones vinculades a elles han desaparegut o mort misteriosament. El director del programa 
Keisuke Okuni, el presentador Tomoka Miura, l'estilista Megumi Obayashi i la resta de l'equip visiten la 
casa, un habitatge aparent normal d'un barri residencial, sense res que sembli extraordinari. Gens 
destacable succeix durant el rodatge del programa, la qual cosa no deixa de defraudar Keisuke. Només 
Megumi, que té una espècie de sisè sentit, se n'adona que Kayako i Toshio encara ronden per la casa i 
decideix anar-se'n sense perdre temps. Aquesta mateixa nit, a la sala de maquillatge dels estudis de 
televisió, comencen a ocórrer novament estranys successos que impliquen tots els relacionats amb la 
producció.
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Les Côtelettes
(Les Côtelettes)

Gènere: Drama, comèdia 
Director: Bertrand Blier
Protagonistes: Philippe Noiret (Léonce Grison), Michel Bouquet (Potier), Farida Rahouadj 
(Nacifa Dunn), Catherine Hiegel (Mort), Hammou Graïa (Marit de Nacifa).

Sinopsi: Un home que es presenta davant la seva casa sense avisar, un diumenge quan enfosqueix, i que 
truca la porta, aparentment per emprenyar, és que té un motiu. I quin motiu és? Quina raó hi ha per 
emprenyar? No li ho pregunti. Tanqueu-li la porta als nassos i atrinxereu-vos si de veritat voleu que la 
vostra vida no canvïi. Però jo vaig voler fer-me el simpàtic. Sóc d'esquerres. I vaig deixar que l'home 
entrés. Era un avi, irresistible i desagradable. Mai no ha sortit de la meva vida. És aquí, incrustat en el 
meu clatell igual que una caparra. Jo mateix estic incrustat en quelcom tou que no obstant m'obliga a 
mantenir-me dur. El cos d'una dona. Segur que vosaltres em direu que sóc un home afortunat i, en certa 
manera, és cert, tinc sort. L'únic problema és que ja no sé si aquesta dona, que segons sembla aprecia la 
muntanya, és Nacifa, l'amor de la meva vida, o bé una altra, molt menys saborosa, que va darrera meu 
des de no fa molt, precedint al soroll de la fusta tallada a mesura amb què preparen la meva caixa.

Negocios ocultos
(Dirty pretty things)

Gènere: Drama, thriller 
Director: Stephen Frears
Protagonistes: Chiwetel Ejiofor (Okwe), Audrey Tautou (Senay), Sergi López (Sneaky - 
Juan), Sophie Okonedo (Juliette), Benedict Wong (Guo Yi), Zlatko Buric (Ivan).

 
Sinopsi: Londres és, sens dubte, una de les ciutats més visitades del món. Un lloc cosmopolita ple de llocs 
i edificis històrics per visitar. Però òbviament, i com succeeix en qualsevol ciutat moderna que es respecti, 
la capital del Regne Unit és una veritable paradoxa: després d'aquesta aparença de lloc on tothom té 
cabuda, hi ha històries que el turista mai no veu, on personal de tot arreu, entre ells, molts immigrants 
il·legals, treballen en condicions econòmiques penoses. Són ells els que conformen aquest combustible 
sense el qual res no funcionaria, gent que quan passem pel carrer no ens hi fixem, i les històries del qual 
queden en el més absolut dels anonimats. "Negocios ocultos" narra la història d'un d'ells, Okwe (Chiwetel 
Ejiofor), un nigerià que treballa com a xofer d'un minitaxi i com a recepcionista en un hotel menys que 
respectable, un terreny perfecte per a les més diverses activitats il·legals. Ell lluita per guanyar-se la vida, 
mentre comparteix un minúscul apartament amb Senay (Audrey Tautou), una jove turca que treballa al 
mateix hotel, encara que en horaris diferents que Okwe. Però el fràgil equilibri de la seva vida es trenca el 
dia que aquest fa un descobriment sorprenent en una de les habitacions de l'hotel. Allà descobreix un 
tèrbol submón en què està implicat el seu corrupte cap (Sergi López), i com per desgràcia no pot anar a la 
policia, tindran sort si en surten vius d'aquesta complicada situació.

Mar adentro

Gènere: Drama
Director: Alejandro Amenábar
Protagonistes: Javier Bardem (Ramón Sampedro), Belén Rueda (Julia), Lola Dueñas 
(Rosa), Mabel Rivera (Manuela), Celso Bugallo (José), Clara Segura (Gené), Joan Dalmau 
(Joaquín), Alberto Jiménez (Germán), Tamar Novas (Javi), Francesc Garrido (Marc), José 
María Pou (Padre Francisco), Alberto Amarilla (Hermano Andrés).

 
Sinopsi: "Mar endins, mar endins, i en l'ingravitació del fons on es compleixen els somnis, s'ajunten dues 
voluntats per complir un desig./ Un petó encén la vida amb un llamp i un tro, i en una metamorfosi el meu 
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cos no és ja el meu cos; és com penetrar al centre de l'univers:/ L'abraçada més pueril, i el més pur dels 
petons, fins a veure'ns reduïts en un únic desig:/ La teva mirada i la meva mirada com un ressò repetint, 
sense paraules: més endins, més endins, fins al més enllà del tot per la sang i pels ossos./ Però em 
desperto sempre i sempre vull ser mort per seguir amb la meva boca enredada en els teus cabells". 
Aquests versos estan trets d'un llibre de Ramón Sampedro, i resumeix molt bé el sentir de la pel·lícula. 
Sampedro, prostrat en el llit durant trenta anys, sense possibilitats de moure's, persegueix la mort per 
tornar als seus somnis, en els quals llisca com un peix per la mar, que li dóna la vida. La mar també va ser 
la causant de l'accident que el va deixar immòbil durant tant de temps. Ara, des de la seva habitació, 
Sampedro (Javier Bardem), té com una finestra al món la d'aquesta habitació, des d'on divisa la mar amb 
què somia. Ramón viu envoltat de la família, i de dues dones que arribaran al seu món quan menys s'ho 
espera. Per un costat hi ha Julia (Belén Rueda), l'advocada que recolza la seva lluita per permetre 
l'eutanàsia, i Rosa (Lola Dueñas), una veïna del seu poble que intenta convèncer-lo que viure val la pena. 
Ramón està convençut que qui de veritat l'estimi serà qui li ajudi a realitzar el seu últim viatge. 
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