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Les entrenes de setembre de 2005

La doble vida del Faquir

Gènere: Documental
Director: Esteve Riambau, Elisabet Cabeza
Protagonistes: Joan Altamira, Xavier Bagué Bofill, Jordi Bertran, Ramón Cléries, María 
Teresa Pascual, Artur Pous, Lluís Ros, Felip Sagués, Carmina Sagués, Joaquín Jordá.

 
Sinopsi: Les golfes d'un col·legi construït a finals del segle XIX a Sant Julià de Vilatorta allotja un vell 
projector cinematogràfic que torna a funcionar per projectar una pel·lícula rodada allà mateix el 1937: 
"Imitant el faquir". Els protagonistes eren els alumnes d'aquella institució, llavors orfes i ara venerables 
espectadors de la seva pròpia infantesa atrapada en les imatges rodades per Felip Sagués, un cineasta 
amateur refugiat durant la guerra civil en aquest poble proper a Vic. Carmina Sagués evoca la figura de 
son pare mentre cinc dels protagonistes d '"Imitant al faquir" rememoren el rodatge i la vida quotidiana en 
aquella escola gestionada per capellans. A aquests testimonis s'afegeix el de María Teresa Pascual, filla 
d'un Marquès que estiuejava a Sant Julià i protagonista femenina del film. Ella i Artur Pous, el noi que 
interpretava el valent explorador que es disfressa de faquir per alliberar la seva germana de ficció de les 
urpes d'un pervers sultà, no han tornat a veure's des que van compartir aquella aventura adolescent i ara 
rememoren l'experiència. Un grup d'alumnes actuals, de la mateixa escola, assisteix a una projecció de la 
pel·lícula protagonitzada pels seus vells condeixebles. L'escena final que contemplen, una batalla campal 
d'intenció còmica, remet a una guerra molt més sagnant on es lluitava cada cop més a prop de les portes 
del col·legi. Els records del final de la guerra deixen pas a una nova aventura cinematogràfica 
protagonitzada per alguns dels alumnes que avui van al col·legi. Els nens es tornen a disfressar de sultans 
davant un mirall que esborra la frontera entre el passat i el present i un nou faquir, interpretat pel cineasta 
Joaquín Jordá, els proposa un altre joc de màgia, un embruixament derivat d'un atzar que, al mateix 
temps, il·lumina les paradoxes de la memòria històrica.

La pequeña Lola
(Holy Lola)

Gènere: Comèdia, aventures
Director: Bertrand Tavernier
Protagonistes: Isabelle Carré (Géraldine Ceyssac), Jacques Gamblin (Dr. Pierre 
Ceyssac), Frédéric Pierrot (Xavier), Bruno Putzulu (Marco Folio), Maria Pitarresi (Sandrine 
Folio), Philippe Saïd (Bernard), Anne Loiret (Nicole), Lara Guirao (Annie), Jean-Yves Roan 
(Michel), Rithy Panh (Señor Khieu), Srey Pich Krang (Lola).

 
Sinopsi: El desig de tenir un nen porta a una jove parella, Pierre (Jacques Gamblin) i Géraldine (Isabelle 
Carré), a iniciar un viatge iniciàtic a la fi del món, a un país castigat per la història: Cambotja. Per a ells, 
s'inicia una aventura esgotadora i extraordinària: ronda de visites a orfenats, enfrontament amb les 
autoritats franceses i cambotjanes, amenaces de traficants. Sense oblidar la desconfiança i l'enveja, 
encara que també l'ajuda mútua de la petita comunitat de futurs pares adoptius que l'atzar ha reunit. A 
través d'aquest pelegrinatge, la parella s'enfronta a les seves pròpies pors, als seus egoismes. La parella 
s'espatlla, es reconstrueix i surt transformada per sempre.

Mi mujer se llama Mauricio
(Ma femme... s'appelle Maurice)

Gènere: Comèdia, aventures
Director: Jean-Marie Poiré
Protagonistes: Alice Evans (Emmanuelle), Régis Laspalès (Maurice Lappin), Philippe 
Chevallier (Georges Audefey), Götz Otto (Johnny Zucchini), Anémone (Claire Trouabal), 
Martin Lamotte (Jean-Bernard Trouabal), Virginie Lemoine (Marion Audefey), Guy 
Marchand (Charles Boisdain), Urbain Cancelier (Poilard), Stéphane Audran (Jacqueline 
Boisdain), Marco Bonini, Jean-Pierre Castaldi, Michèle Garcia (Venedora de prêt-à-porter), 

Sylvie Joly.
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Sinopsi: Emmanuelle (Alice Evans) decideix casar-se amb George (Philippe Chevallier), un milionari amb 
qui se n'ha anat al llit. Mentre és a Venècia, però, descobreix que George ja és casat, i que tot els seus 
diners de fet pertanyen a la seva esposa. Enutjada per haver perdut el temps per a res, Emmanuelle 
decideix explicar la seva relació a la dona de George, esperant que ella l'arruïni. George reacciona 
ràpidament i troba la solució que inclou un home molt excèntric que s'anomena Maurice (Régis Laspalès), 
a qui assigna una tasca pràcticament impossible: disfressar-se i fer-se passar per la dona de George, per 
tal d'espantar Emanuelle. Maurice inicialment enganya tothom amb els seus "encants femenins", però 
quan entra en escena el nuvi gelós d'Emanuelle, Johnny (Götz Otto), els malentesos còmics i les 
confusions de gènere se succeeixen en una espiral creixent.

Paradise now
(Two days)

Gènere: Drama
Director: Hany Abu-Assad
Protagonistes: Kais Nashef (Said), Ali Suliman (Khaled), Lubna Azabal (Suha), Amer 
Hlehel (Jamal), Hiam Abbass (Mare de Said), Ashraf Barhom (Abu-Karem), Mohammad 
Bustami (Abu-Salim).

 
Sinopsi: Khaled (Ali Suliman) i Saïd (Kais Nashef) són dos joves palestins, amics des de la infantesa, als 
quals recluten per tal de dur a terme un atemptat suïcida a Tel Aviv. Després d'una última nit amb les 
seves respectives famílies, de les quals no els està permès acomiadar-se, parteixen cap a la frontera amb 
explosius enganxats al cos. No obstant això, res no surt com estava planejat i una sèrie d'imprevistos els 
obliga a separar-se. Sols, no els queda més remei que enfrontar-se al seu destí i a les seves conviccions... 
Aquesta pel·lícula, rodada íntegrament a Nablus, proposa una interessant visió de la vida quotidiana de 
persones en circumstàncies desesperades. Explora les legítimes raons de la resistència a l'ocupació sense 
justificar en cap moment la pèrdua de vides humanes.

Torrente 3: El protector

Gènere: Comèdia
Director: Santiago Segura
Protagonistes: Santiago Segura (José Luis Torrente), Javier Gutiérrez (Solís), Jimmy 
Barnatán (Jose María), Carlos Latre (Torrente Jr.), Tony Leblanc (Tio Mauricio), José Mota 
(Josito), Yvonne Sciò (Giannina), Ruth Zanon (Fiorella), Fabio Testi (Montellini), Enrique 
Villén (Salas), Luis Roderas (Menendez), Silvia Gambino (Vanessa), Xavier Deltell 
(Linares).

 
Sinopsi: Una popular eurodiputada, Giannina Ricci, arriba de visita a Espanya. El seu objectiu, a través 
d'un detallat informe que desvela les il·legalitats i irregularitats de la multinacional Petronosa, és tancar les 
factories de l'empresa, que atempten contra el medi ambient. El més alt directiu de la companyia suborna 
dos comandaments dels cossos de seguretat encarregats de protegir la senyoreta Ricci, perquè facilitin 
l'atemptat que planeja contra l'eurodiputada. No se'ls ocorre res millor que encarregar la protecció durant 
l'estada a Espanya de la diputada, a Jose Luis Torrente (Santiago Segura), amb probabilitat, un dels 
individus més anormals de la terra. Per acabar-ho de rematar, li deixen triar i entrenar als que 
conformaran el cos d'elit que l'ajudi amb la protecció. Un grup d'éssers més aberrants que el propi 
Torrente si és possible. S'ensuma la tragèdia.
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Un Día Inesperado
(If Only)

Gènere: Drama, romàntica
Director: Gil Junger
Protagonistes: Jennifer Love Hewitt (Samantha Andrews), Paul Nicholls (Ian Wyndham), 
Lucy Davenport (Lottie), Diana Hardcastle (Claire), Tom Wilkinson (Taxista), Robert 
Ziegler (Conductor).

 
Sinopsi: Samantha (Jennifer Love Hewitt) és una americana enamorada del seu nuvi anglès Ian (Paul 
Nicholls). Ian també està enamorat de Sam, però no pot o no sap expressar el que sent. Sam és impulsiva 
i poc convencional. Estudia violí en una de les escoles de música més importants de Londres però en 
realitat vol ser cantant. Ian és un jove executiu, centrat i sensat. Segons l'opinió de Sam, l'única cosa que 
estima Ian és el seu treball. Han arribat a un moment crucial en la seva relació: Sam vol que Ian expressi 
els seus sentiments i es comprometi perquè sinó és molt possible que torni als Estats Units ja que ha 
acabat els seus estudis.

Working Class

Gènere: Drama
Director: Xavier Berraondo
Protagonistes: Carles Heredia (Iván Santana), Alejandra Navas (Sonia), María 
Stancheva (Nadia), Lluís Solé (Reporter TV), Carme Contreras (Matilde).

Sinopsi: Iván Santana (Carles Heredia) és un tècnic qualificat i amb formació que viu una situació 
personal molt problemàtica. Per circumstàncies del destí és l'últim aturat que existeix a Espanya. Ens 
assabentem d'aquesta situació a través d'un documental altament sensacionalista atapeït de falsedats i 
manipulacions. El llargmetratge analitza aquest "supòsit" reportatge televisiu i posa de manifest com, 
descaradament s'ha fabulat i falsejat bona part de les seves escenes. 

Amor en Juego
(Fever Pitch)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Protagonistes: Drew Barrymore (Lindsey), Jimmy Fallon (Ben), Jason Spevack (Ben de 
jove), Jack Kehler (Al), Scott H. Severance (Artie), Jessamy Finet (Theresa), Maureen 
Keiller (Viv), Lenny Clarke (Tío Carl), Ione Skye (Molly), KaDee Strickland (Robin).

 
Sinopsi: Amor en Joc és una comèdia romàntica contemporània sobre una reeixida dona que pensa que 
per fi sembla haver trobat el noi ideal. Tot és perfecte fins que comença la temporada de beisbol i ha de 
competir amb el seu primer veritable amor: els Boston Red Sox. És un triangle amorós, però amb un 
canvi. En compte de girar al voltant de tres persones, la història implica vint-i-vuit: un home, una dona... i 
un equip de beisbol de la Major League. El professor d'institut Ben Wrightman (Jimmy Fallon) és un bon 
partit. És encantador, divertit i fantàstic amb els nens. Quan coneix Lindsey Meeks (Drew Barrymore), una 
ambiciosa assessora comercial l'esperit de la qual resplendeix tant com la seva bellesa, l'atracció que 
senten l'un per l'altre és immediata. Per descomptat, tenen les seves diferències. Ella és una addicta al 
treball, ell venera les seves vacances d'estiu. Ell viu i respira pels Red Sox; ella no distingeix Carl 
Yastrzemski de Johnny Damon. Però el veritable amor venç qualsevol obstacle... almenys fins que 
comencen els entrenaments de primavera dels Red. Quan els Boston Red Sox duen a terme una de les 
temporades més increïbles de la història del beisbol, Ben i Lindsey han de decidir si, com a parella, 
trenquen o lluiten per mantenir viu el seu amor amb entrades extres.
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El Mercader de Venecia
(The Merchant of Venice)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Michael Radford
Protagonistes: Al Pacino (Shylock), Jeremy Irons (Antonio), Joseph Fiennes (Basanio), 
Lynn Collins (Porcia), Zuleikha Robinson (Jessica), Kris Marshall (Gratiano), Charlie Cox 
(Lorenzo), Heather Goldenhersh (Nerissa), Mackenzie Crook (Lancelot Gobbo), John 
Sessions (Salerio)

 
Sinopsi: Segle XVI: El jove noble Bassanio (Joseph Fiennes) li ha demanat al seu amic Antonio (Jeremy 
Irons) que li presti diners per poder embarcar rumb a Belmont amb el propòsit de demanar la mà de la 
bella Pòrcia (Lynn Collins). No obstant això, la fortuna d'Antonio es troba compromesa en els seus negocis; 
tots els seus vaixells estan disseminats en diferents ports. En aquesta situació, no poden fer gran cosa, 
excepte recórrer al prestador Shylock (Al Pacino) qui està ressentit amb Antonio, perquè aquest li ha 
escopit al mercat. De fet, Shylock està perfectament al corrent del menyspreu que els cristians senten cap 
a ell i tots els jueus. Però allò que Antonio li està proposant només és una transacció comercial. Finalment, 
el prestador accedeix però no sense abans imposar una condició. Si Antonio no torna el préstec a temps, 
Shylock li arrabassarà una lliura de carn del seu cos com a pagament. Es tracta d'un pacte molt cruel, però 
Antonio està convençut que no tindrà cap problema en la devolució i per tant ho accepta. Més tard, invita 
Shylock a sopar amb ell, aquella mateixa nit. El jueu accepta a desgrat. El que el prestador no sap és que 
la seva filla Jessica (Zuleikha Robinson) s'ha enamorat del noble cristià Lorenzo (Charlie Cox). El jueu ha 
perdut al seu criat Gobbo (Mackenzie Crook) en favor de Bassanio, i ja no li queda cap compassió amb els 
cristians. Mentre Shylock ha sortit per assistir al sopar, Lorenzo i els seus amics Bassanio i Graciano 
(Marshall), protegits per la foscor i unes màscares, ajuden Jessica a escapolir-se sigil·losament de casa del 
seu progenitor. La jove jueva s'endú amb si els diners de son pare per poder afrontar la seva nova vida. 
Més tard, Lorenzo i Jessica parteixen cap a Belmont i a la casa de Pòrcia. Mentrestant, a Belmont, Pòrcia 
es veu aclaparada per la creixent xifra de pretendents que van a casa seva. D'una manera o un altre, cap 
no en resulta apropiat, perquè la voluntat de son pare ha establert que qui sàpia triar l'arqueta correcta 
serà propietari del cor de la seva filla i de la seva fortuna. Fins ara, la que l'alleuja és precisament el fracàs 
de tots ells. I llavors, apareixen Bassanio i els seus. Pòrcia cau enamorada davant el jove i comença a tenir 
l'esperança que ell sigui el seu marit. I és llavors quan Graciano també s'enamora de la imatge de la criada 
de Pòrcia, Nerissa (Heather Goldenhersh), per la qual cosa es forja una altra possible aliança. Bassanio no 
perd el temps pensant quina arqueta triar, i quan decideix la correcta, es queda amb la jove també. Tots 
s'emocionen i aviat s'organitza un impressionant banquet de bodes. Corre en abundància la beguda i 
l'alegria és gran fins que arriben notícies de Venècia segons les quals Antonio ha perdut tots els seus 
vaixells, i amb ells tota la seva fortuna; ara, deu a Shylock el préstec i la vida. Bassanio ha de tornar a 
Venècia per intentar salvar el seu amic. Pòrcia li prega que es s'endugui el doble de la quantitat que 
Antonio deu en un intent d'evitar el recàrrec que Shylock exigeix. Molt a desgrat, Bassanio parteix amb 
Graciano. Mentrestant, Shylock ha embogit calladament per la pèrdua de la seva filla i els seus ducats. A 
més, sent rumors que parlen de la terrible conducta d'ella; ni tan sols el seu lleial Tubal (Alan Corduner) 
pot ara contenir-lo. Obsessionat, Shylock no està disposat a acceptar una altra cosa que no sigui la seva 
lliura de carn. Veurà rescabalat el deute, no importa com. Quan té lloc el judici a Antonio, sembla que 
aquest està perdut fins que un jove i savi doctor en lleis apareix misteriosament. Malgrat la seva 
sorprenent joventut, ell i el seu assistent argumenten el cas des d'ambdós costats. En primera instància, 
tot indica que aproven el rescabalament de Shylock d'acord amb el seu desig, però llavors es produeix un 
canvi. Pot obtenir la carn, però res més: ni la sang, ni els nervis, ni els músculs. A més, haurà d'obtenir 
exactament una lliura; ni més, ni menys. Es tracta d'una empresa impossible d'escometre. És evident que 
Shylock perd, i no sols aquest judici, perquè ara els tribunals cerquen la seva pròpia manera de fer justícia 
contra l'home que ha mostrat tan poca clemència amb el demandat. Shylock es veu obligat a desprendre's 
de la meitat de la seva fortuna, i la resta haurà d'anar a parar a la seva filla quan ell hagi mort; i a més, el 
més cruel: se li commina a renunciar a la seva religió i a convertir-se en allò que més odia en aquest món: 
un cristià. Realment es tracta d'un càstig terrible. Bassanio se sent embargat d'agraïment per l'acció del 
docte lletrat, i li promet el que sigui. El doctor en lleis demana l'anell que Pòrcia li va donar sota jurament 
de mai treure-se'l. Bassanio es resisteix amb totes les seves forces, però deu al lletrat tant que li és 
impossible negar-s'hi. I l'assistent d'ell pren també com a pagament l'anell de Graciano. Així les coses, tots 
tornen a Belmont junt amb Antonio. Però encara queden coses a explicar. Quan les respectives dones 
interroguen Bassanio i Graciano sobre els anells, es veuen obligats a respondre que van haver de 
desprendre's d'ells. Per a sorpresa de tothom, Pòrcia i Nerissa revelen llavors la veritat: van ser elles qui 
es van disfressar com el doctor en lleis i el seu assistent i qui van salvar així la vida d'Antonio. Després de 
la justa renyada de les esposes per la pèrdua dels anells, les dues parelles es retiren deixant Antonio un 
cop més sol, reflexionant sobre la seva vida. I Jessica lluita contra els seus sentiments pel pare que ha 
abandonat.

file:///C|/projectes/Tinet-PDF/cinemes/2005/setembre.html (4 de 16)10/10/2005 12:21:44

javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony/themerchantofvenice.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')
http://www.sonypictures.com/classics/merchantofvenice
javascript:MM_openBrWindow('http://www.apple.com/trailers/sony/themerchantofvenice.html','Trailers','scrollbars=yes,resizable=yes','width=750,height=500')


Tinet - Tarragona InterNET

Vuelo Nocturno
(Red Eye)

Gènere: Thriller
Director: Wes Craven
Protagonistes: Rachel McAdams (Lisa Reisert), Cillian Murphy (Jackson Rippner), Brian 
Cox (Joe Reisert), Amber Mead (Sarah), Brittany Oaks (Rebecca), Kyle Gallner (Kevin), 
Laura Johnson, Monica McSwain, Angela Paton.

 
Sinopsi: Lisa Reisert (Rachel McAdams) odia volar però el terror que li espera al vol nocturn a Miami no té 
res a veure amb la por als avions. En pujar a l'avió Lisa descobreix per sorpresa que el seu company de 
seient és Jackson (Cillian Murphy), l'aparentment encantador noi amb qui acaba de prendre's una copa, i 
iniciat potser un petit flirteig, al terminal de l'aeroport. Però als pocs minuts de denlairar-se l'avió, Jackson 
es treu la màscara i revela amenaçadorament la seva veritable missió: assassinar el secretari general de 
Seguretat Interior. I Lisa és un element clau del seu plans... Si s'hi nega a cooperar, son pare serà 
assassinat per un còmplice de Jackson que només espera la seva trucada per actuar. Atrapada en un jet 
que vola a deu mil metres d'altitud, Lisa no pot fugir ni demanar ajut sense posar en perill la vida de son 
pare, dels altres passatgers i la seva pròpia. Lisa se n'adona que disposa de molt poc de temps per aturar 
el seu implacable segrestador i impedir un terrible assassinat.

Dentro de Garganta Profunda
(Inside Deep Throat)

Gènere: Documental
Director: Fenton Bailey, Randy Barbato
Protagonistes: Dennis Hopper (Narrador), Peter Bart, Carl Bernstein, Tony Bill, Ralph 
Blumenthal, Barbara Boreman, Linda Lovelace, Gore Vidal, Norman Mailer, Erica Jong, 
John Waters.

 
Sinopsi: El 1972 es va estrenar una pel·lícula que va convulsar la realitat social nord-americana: 
"Garganta Profunda". Considerada la pel·lícula més rendible de tots els temps (va costar 25.000 dòlars i va 
arribar a recaptar 600 milions de dòlars), "Garganta Profunda" va ser més que una excitant curiositat i un 
gran èxit de taquilla. Estrenada en el mateix moment en què els moviments nacionals per a l'alliberament 
sexual, la igualtat de drets i els valors contraculturals estaven aconseguint el seu punt àlgid, aquesta 
pel·lícula sexualment explícita es va convertir inesperadament en l'epicentre d'una tempesta social i 
política sense precedents. El govern de Nixon i l'FBI van iniciar una croada contra la pel·lícula i els seus 
creadors a qui acusaven de pornografia i obscenitat, la qual cosa va provocar una forta controvèrsia entre 
els que alguns van considerar protecció de la moral nord-americana i altres una intolerable pràctica de 
censura i vulneració dels drets dels ciutadans. Inside Deep Throat (Dentro de Garganta Profunda) és un 
documental en què ens proposen un viatge als anys 70, a la situació social, cultural i política dels nord-
americans, i a l'intens impacte que va provocar una pel·lícula pornogràfica, el títol de la qual va arribar fins 
i tot a servir de referent a l'escàndol de Watergate que va acabar costant la presidència a Nixon.

...Y que le Gusten los Perros
(Must Love Dogs)

Gènere: Comèdia romàntica
Director: Gary David Goldberg
Protagonistes: Diane Lane (Sarah), John Cusack (Jake), Elizabeth Perkins (Carol), 
Christopher Plummer (Bill), Dermot Mulroney (Bob), Stockard Channing (Dolly), Ali Hillis 
(Christine), Brad William Henke (Leo), Julie Gonzalo (June), Glenn Howerton (Michael), 
Ben Shenkman (Charlie), Jordana Spiro (Sherry), Kirk Trutner (Deli Guy), Victor Webster 
(Eric), Michael Spound (Marc).
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Sinopsi: Sortir amb algú mai no ha estat fàcil. La tradicional recerca d'un ànima bessona ha suposat 
sempre una part d'humiliació, dues parts de fàstic i una mica de sort cega addicional per als afortunats. La 
versió actual del joc pot ser un record borrós de pàgines web, menjars precipitats i multitud d'amics i 
familiars que coneixen la persona "adequada" per a tu. Sarah Nolan (Diane Lane), una professora de 
preescolar de trenta i tants anys, porta divorciada vuit mesos, la qual cosa és massa temps per a la seva 
família. Amb la millor de les intencions i pensant només en la seva felicitat, decideixen intervenir en un 
esforç suprem perquè s'animi i torni al món de les cites, d'una manera o un altre. Dirigeixen l'operació les 
germanes de Sarah, Carol (Elizabeth Perkins) i Christine (Ali Hillis), disposades a fer una llista de possibles 
pretendents, i son pare vidu Bill (Christopher Plummer), que dóna un bon exemple amb el seu recent i 
reeixida incursió en el món de les cites per Internet. Bill ha estat veient recentment Dolly (Stockard 
Channing), una dona d'esperit lliure a qui va conèixer online, junt amb una altra sèrie de dames dels noms 
de les quals les seves filles han perdut el compte. Impacients per llançar el debut de la seva germana en el 
món de les cibercites, Carol i Christine fingeixen ser Sarah i posen les seves dades en perfectmatch.com, 
amb el temptador missatge Voluptuosa, sensual, seductora i divertida. DWF cerca un home especial per 
compartir nits estrellades. Han d'agradar-li els gossos. I esperen que les respostes arribin en abundància. 
Sarah aviat ha de suportar una sèrie de desencontres hilarantment desastrosos i primeres cites, ja que la 
pàgina web ofereix tota una sèrie d'impacients aspirants i un possible candidat, el difícil però enigmàtic 
constructor de vaixells Jake Anderson (John Cusack), un idealista que mesura l'amor pel patró de Doctor 
Zhivago. Potser Jake, potser una mica vehement, estigui cercant més del que Sarah necessita ara mateix. 
Mentrestant, al treball, hi ha una nova distracció, Bob Connor (Dermot Mulroney), el pare acabat de 
separar d'un dels seus alumnes. Bob, encantador i relaxat, sembla fet a mesura, l'home perfecte... però, 
és massa bo per ser veritat?.

El Método

Gènere: Drama
Director: Marcelo Piñeyro
Protagonistes: Eduardo Noriega (Carlos), Najwa Nimri (Nieves), Eduard Fernández 
(Fernando), Pablo Echarri (Ricardo), Ernesto Alterio (Enrique), Carmelo Gómez (Julio), 
Adriana Ozores (Ana), Natalia Verbeke (Montse).

Sinopsi: Madrid. Passeig de la Castellana. Manifestació de milers de persones. Forces de seguretat 
antidisturbis als carrers. Set aspirants a un alt lloc executiu es presenten a una prova de selecció de 
personal per una empresa multinacional en un gratacels d'oficines del complex Azca. Entre ells, les 
personalitats més diferents: el triomfador, l'agressiu, la dona insegura, el crític, l'indecís... Després d'un 
laberint de formularis, acreditacions i la resta de burocràcia empresarial, els set participants es troben 
junts en una freda sala a la qual els ha conduït una secretària, esperant que comenci el procés de 
selecció... Des d'aquest instant, i en un clima de tensa competitivitat, la inseguretat dels participants es 
convertirà en por i dubtes i aquests al seu torn en un estat de paranoia general. Després de presentar-se 
amb recel els uns als altres, es preguntaran si estan essent observats per camères o per què la Companyia 
ha infiltrat un psicòleg entre ells que els està ja examinant. Un dels aspirants fa al·lusió a un mètode de 
proves, semblant al que suggereixen, que es porta en pràctica als Estats Units. A partir d'aquest moment, 
els set aspirants al lloc seran sotmesos a una sèrie de proves psicològiques amb les quals es pretén deduir 
quin d'ells posseeix el perfil que millor encaixa amb els requeriments del voraç món empresarial. Al llarg 
d'un dia, els aspirants passaran de les bromes i el joc innocent a les agitades discussions i les suposades 
hipòtesis i situacions, on es posarà a prova la personalitat de cada un i la manera en què es relacionen 
amb els altres. En aquest claustrofòbic clima de màxima desconfiança i absoluta falta d'escrúpols, es 
crearan aliances, es produiran disputes, es revelaran secrets, es destaparan passats... I així, a poc a poc, 
se n'aniran eliminant participants en el qual passarà a ser una mera i freda lluita per la supervivència, nítid 
mirall del malvat panorama laboral fora d'aquestes parets de vidre i formigó, en qualsevol país capitalista 
participant en aquesta, la nostra economia global.
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Trauma
(Trauma)

Gènere: Thriller
Director: Marc Evans
Protagonistes: Colin Firth (Ben), Naomie Harris (Elisa), Dorothy Duffy (Infermera), 
Cornelius Booth, Dermot Murnaghan, Jamie Owen, Kirsty Young, Jamie Cameron 
(Reporter), Justin Edwards (Doctor), Nicola Cunningham (Recepcionista), Paul Rattigan 
(Veu de Manor), Sean Harris (Roland), Kenneth Cranham (Detectiu Jackson), Nina 
Hossain (Reporter), Alison David (Lauren Parris), Martin Hancock (Emery Jones), Tommy 
Flanagan (Tommy), Mena Suvari (Charlotte), Brenda Fricker (Petra).

 
Sinopsi: Ben (Colin Firth) desperta del coma, producte d'un terrible accident de cotxe, i descobreix que la 
seva dona va morir en aquest accident. Ell intenta reconstruir la seva vida i troba un nou treball i una nova 
casa, però el seu cap comença a jugar-li males passades. Ben veu la seva dona morta per tot arreu. La 
seva atractiva veïna, Charlotte (Mena Suvari), el porta perquè consulti amb un psíquic, qui li diu que sent 
la seva dona com si encara fos viva. Mentrestant, algú o quelcom es dedica a canviar de lloc les coses del 
seu pis i destruir alguns objectes. A més, la policia li fa una visita: l'estan investigant per assassinat.

Ausentes

Gènere: Thriller
Director: Daniel Calparsoro
Protagonistes: Ariadna Gil (Julia), Jordi Mollà (Samuel), Nacho Pérez (Félix), Omar 
Muñoz (Luis), Mar Sodupe (María).

 
Sinopsi: Julia (Ariadna Gil) i Samuel (Jordi Mollà) es muden amb els nens a una allunyada urbanització als 
afores de la ciutat. Sembla un lloc ideal, però aviat descobriran que la idíl·lica urbanització amaga alguna 
altra cosa més. Des del primer dia Julia té la sensació que quelcom estrany està succeint al seu voltant. Els 
seus temors es multipliquen quan descobreix que la urbanització es troba completament deserta, on no hi 
viu ningú més. Aterrida per l'estranya situació i recelosa davant la incomprensió de Samuel i els nens, Julia 
comença a sentir-se el centre d'una angoixosa confabulació.

Cuatro hermanos
(Four Brothers)

Gènere: Drama, acció
Director: John Singleton
Protagonistes: Mark Wahlberg (Bobby Mercer), Tyrese (Angel Mercer), André 3000 
(Jeremiah Mercer), Garrett Hedlund (Jack Mercer), Terrence Howard (Tinent Green), Josh 
Charles (Detectiu Fowler), Sofia Vergara (Sofi), Fionnula Flanagan (Evelyn Mercer), 
Chiwetel Ejiofor (Victor Sweet).

 
Sinopsi: Els quatre germans Mercer són uns tipus durs que han crescut al carrer. Dos blancs, l'impulsiu 
Bobby (Mark Wahlberg) i el roquer i "petit" Jack (Garrett Hedlund), i dos negres, el seductor Angel (Tyrese 
Gibson) i el pare de família i home de negocis Jeremiah (André Benjamin). Però això no és important per a 
ells perquè els seus llaços familiars, més enllà de la sang, són molt forts. Quan sa mare adoptiva, que els 
va treure del carrer i se'n va fer càrrec, és assassinada durant un atracament a una botiga, els germans 
tornen a reunir-se durant el seu funeral a Detroit. Decidits a cercar venjança, es llancen a investigar la 
seva mort. Mentre es posen a la pista de l'assassí descobreixen que els seus antics mètodes de "treball", 
els poden servir perquè s'enfrontin a un cas de corrupció greu.
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La Amenaza Invisible
(Stealth)

Gènere: Acció, aventura
Director: Rob Cohen
Protagonistes: Josh Lucas (Tinent Ben Gannon), Jessica Biel (Kara Wade), Jamie Foxx 
(Henry Purcell), Sam Shepard (Capità George Cummings), Richard Roxburg (Keith Orbit).

 
Sinopsi: Els pilots de la Marina dels Estats Units Ben Gannon (Josh Lucas), Kara Wade (Jessica Biel) i 
Henry Purcell (Jamie Foxx) formen part d'una divisió d'elit de pilots de proves que piloten avions de 
combat invisibles d'alt secret, coneguts només com Talons. Són el millor del millor, i ho saben. El seu 
oficial en cap, el capità George Cummings (Sam Shepard) presenta l'equip al seu nou company: un VACN 
(Vehicle aeri de combat no tripulat) d'intel·ligència artificial anomenat "EDI". Encara que Ben té dubtes 
sobre eliminar els pilots humans de l'equació de la guerra, Cummings ordena l'equip la seva primera 
missió real junt amb "EDI". Per sorpresa, resulta ser un pilot increïble i destrueixen el seu objectiu 
satisfactòriament. Però en el viatge de tornada a la base a bord del portaavions U.S.S. Carl Vinson, un raig 
impacta sobre "EDI". El cervell artificial s'expandeix de la manera en què els seus creadors mai no 
haguéssin pogut predir. Malgrat les reserves de Ben i Henry, Cummings declara "EDI" llest per tornar a 
unir-se a l'equip en l'aire. En la següent missió contra un senyor de la guerra amb armes nuclears en una 
remota província xinesa, els problemes amb els danyats circuits de "EDI" empitjoren. Ben decideix que els 
riscos de l'atac són superiors als avantatges per a ell, Henry i Kara, per qui ha començat a sentir-se atret. 
Quan avorta la missió, "EDI" desobeeix les ordres i destrueix l'objectiu de tota manera. El perill augmenta 
quan "EDI" decideix executar una missió d'alt secret que, en cas d'èxit, podria desencadenar l'Armagedón 
nuclear. I només Ben pot impedir-ho.

La madre del novio
(Monster-in-Law)

Gènere: Comèdia, romàntica
Director: Robert Luketic
Protagonistes: Jennifer Lopez (Charlie), Jane Fonda (Viola Fields), Michael Vartan (Kevin 
Fields), Monet Mazur (Fiona), Wanda Sykes (Ruby), Elaine Stritch (Gertrude), Adam Scott 
(Remy), Annie Parisse (Morgan), Will Arnett (Kitt).

 
Sinopsi: Després d'anys cercant el noi perfecte, Charlotte "Charlie" Cantilini (Jennifer Lopez) creu que per 
fi ha trobat l'home dels seus somnis, Kevin Fields (Michael Vartan), només per descobrir que sa mare, 
Viola (Jane Fonda), és un autèntic malson. Acaben d'acomiadar Viola del seu treball com a presentadora a 
la televisió i tem perdre el seu fill a més de la seva carrera. Així, Viola decideix convertir-se en la pitjor 
sogra del món a fi de desfer-se de la promesa de Kevin. Mentre el seu ajudant Ruby (Wanda Sykes) 
col·labora amb ella en les seves conspiracions embogides, Charlie decideix aturar-los i s'enfrontaran en 
una batalla feroç per demostrar qui és la més forta.

Obaba

Gènere: Drama
Director: Montxo Armendáriz
Protagonistes: Pilar López de Ayala (Mestra), Juan Diego Botto (Miguel), Eduard 
Fernández (Lucas), Peter Lohmeyer (Enginyer), Bárbara Lennie (Lurdes), Mercedes 
Sampietro (Mare Miguel), Hector Colomé (Ismael), Pepa López (Merche), Txema Blasco 
(Tomás), Juan Sanz (Jove Tatuatge), Iñake Irastorza (Begoña), Luis Homar (Esteban 
Adult), Ramón Barea (Carter).

 
Sinopsi: Lourdes (Bárbara Lennie), tot just 25 anys, inicia un viatge cap als territoris d'Obaba. En el seu 
equipatge porta una petita càmera de vídeo. Amb ella vol copsar la realitat d'Obaba, del seu món, de la 
seva gent. Vol captar el present, mostrar-ho tal com és. Però Obaba no és el lloc que Lourdes ha imaginat, 
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i aviat descobreix que els qui viuen allà, com Merche (Pepa López), Ismael (Hector Colomé), o Tomás 
(Txema Blasco), estan ancorats en un passat del qual no poden, o no volen, fugir. A través d'ells i de 
Miguel (Juan Diego Botto) (un jove desimbolt i alegre, amb qui fa amistat), Lourdes va coneixent retalls de 
les seves vides: d'abans, de quan van ser nens o adults, i d'ara, de quan alguns, encara, continuen 
mantenint il·lusions. Retalls d'unes vides que provoquen passions, enveges i violència. Com la jove mestra 
(Pilar López de Ayala) que passeja la seva sol·litud pels carrers d'Obaba; o com l'adolescent Esteban, que 
rep cartes d'amor en sobres de color crema. Amb tot això, Lourdes intenta reconstruir el puzle que doni 
sentit a les seves vides i que li permeti copsar la realitat amb la seva càmera de vídeo. Però sempre hi ha 
quelcom que falta, que s'escapa, que no aconsegueix a comprendre. Com el misteriós comportament dels 
llargandaixos que habiten a Obaba. Un misteri que ningú, ni tan sols la càmera de Lourdes, és capaç de 
desvelar.

Spellbound
(Spellbound)

Gènere: Documental
Director: Jeff Blitz

 
Sinopsi: Spellbound ("Al Peu de la Lletra") és un guardonat documental que ens presenta la intensa al 
mateix temps que real experiència del "National Spelling Bee", concurs americà de joves que lletregen 
paraules conegut popularment com "Bee" i que s'il·lustra a través de les històries de vuit joves "talents" 
que competeixen per aquest títol. Mitjançant la percepció d'un amable observador, el director Jeff Blitz i el 
productor Sean Welch fan que el públic entri en les vides d'aquests estudiants mentre practiquen o mentre 
competeixen en el concurs, descobrint no només la personalitat de cada un d'ells, els obsessius hàbits 
d'estudi que els seus pares els imposen, els seus sacrificis per lliurar-se al cent per cent a la preparació del 
concurs o les seves decepcions amoroses si no també la història del seu propi país. Des de les àrides 
planures de Texas fins als verds paisatges de Connecticut, des dels camps d'Ozark fins a les grans ciutats 
com Washington, Spellbound (al Peu de la Lletra) acompanya vuit ansiosos joves en la seva lluita contra 
les increïblement difícils paraules i els grans somnis que els suposa convertir-se en el " Bee ", el número u.

The Actors
(The Actors)

Gènere: Comèdia
Director: Conor McPherson
Protagonistes: Michael Caine (O'Malley), Dylan Moran (Tom), Michael Gambon 
(Barreller), Lena Headey (Dolores), Miranda Richardson (Sra. Magnan), Michael 
McElhatton (Jock), Aisling O'Sullivan (Rita), Ben Miller (Clive).

Sinopsi: És una clàssica dolenteria còmica en què dos actors, l'envellit i arrogant O´Malley (Michael Caine) 
i el jove aspirant Tom (Dylan Moran) estan cercant una vàlvula de fugida per la humiliació del repertori de 
teatre. Mentre estan representant l'obra, el dolent Richard III (un divertidísim mal entès Shakesperià de la 
Producció de Berlín), O'Malley inicia una amistat amb el gàngster Bareller (Michael Gambon), es descobreix 
que li deu una quantitat important de diners a un gàngster misteriós a Londres, tramen un plà 
aparentment infal·lible per aconseguir diners fàcils. Per a dur a terme l'estafa, O'Malley convenç Tom 
d'actuar com un mediador il·lícit, que l'implica en la creació de diverses disfresses i caràcters. Ajudat per la 
neboda de Tom de 9 anys (Abigail Iversen), aquest duo descobreixen un talent per al crim que ells mai no 
havien interpretat. Sorgeixen complicacions quan Tom s'enamora de la filla de Bareller, Dolores (Lena 
Heady), ja que O'Malley està de la mateixa manera enamorat d'ella. Quan els gansgters arriben per fer 
efectiu el deute, dirigida per la perillosa i atractiva Magnani (Miranda Richardson), els actors que s'han 
convertida en criminals troben una trama complicada que els va a dur al límit.
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Cinderella Man / El hombre que no se dejó tumbar
(Cinderella Man)

Gènere: Drama, acció
Director: Ron Howard
Protagonistes: Russell Crowe (Jim Braddock), Renée Zellweger (Mae Braddock), Paddy 
Considine (Mike Wilson), Paul Giamatti (Joe Gould), Bruce McGill (Jimmy Johnston), Craig 
Bierko (Max Baer).

 
Sinopsi: La història comença quan Jim Braddock (Russell Crowe), abans un home ple d'il·lusions, es veu 
obligat a abandonar la boxa després d'una mala ratxa, coincidint amb la més gran crisi econòmica mai 
viscuda als Estats Units. Jim vol sortir de la misèria que amenaça la seva vida per la seva dona, Mae 
(Renée Zellweger), que sempre l'ha recolzat. Comença a realitzar tot tipus de treballs al moll, treballs que 
no aconsegueixen treure'l de la pobresa. Malgrat els seus esforços, el matrimoni és incapaç de fer front als 
seus deutes i se'ls trenca el cor cada cop que veuen els seus fills tremolar de fred en el seu gèlid 
apartament en ple hivern de Nova Jersey. Fins que de sobte, i gràcies als esforços de l'infatigable mànager 
de Jim, Joe Gould (Paul Giamatti), Jim aconsegueix la que probablement serà la seva última oportunitat, 
un combat al Madison Square Garden, que, per damunt de tot, li permetrà alimentar els seus éssers 
estimats. Malgrat ser massa gran, d'estar famolenc i d'arrossegar nombroses lesions per ser considerat un 
contrincant seriós -i en clara oposició a les pors de Mae, que -tem per la vida del seu marit- Braddock no 
es fa enrera i decideix pujar al ring sense cap tipus de preparació. Jim deixarà atònits el públic i els mitjans 
de comunicació després d'anorrear el seu fulgurant contrincant (en part, gràcies a la infinitat d'hores que 
va passar treballant al moll). Però la cosa no acaba aquí. La seva carrera torna a enlairar-se, i a poc a poc, 
victòria rera victòria, comença a treure la seva família del forat. A mesura que Jim Braddock s'anota noves 
victòries, creix la seva popularitat, convertint-se en un heroi popular fins a tal punt que, cada cop que es 
posa davant d'un contrincant, simbolitza els milions d'homes que, com ell, lluiten diàriament per tirar 
endavant les seves famílies i mantenir vius els seus somnis. Fins que un bon dia, li sorgeix l'oportunitat de 
disputar el combat de la seva vida i accepta enfrontar-se al Campió dels Pesos Pesats Max Baer (Craig 
Bierko), un gall de baralla amb un ganxo tan letal que ja ha acabat amb la vida de dos homes sobre el 
ring. Alguns afirmen que és impossible que Braddock sobrevisqui a aquest combat. De fet, les apostes són 
de deu contra un a favor de Baer, però Braddock no és el tipus d'home que es tira enrera. Però Jim 
Braddock pensa exactament el contrari: en aquesta ocasió, és plenament conscient de tot allò que s'està 
jugant.

El Secreto de los hermanos Grimm
(The Brothers Grimm)

Gènere: Aventures
Director: Terry Gilliam
Protagonistes: Matt Damon (Will Grimm), Heath Ledger (Jacob Grimm), Jonathan Pryce 
(General Delatombe), Lena Headey (Angelika), Peter Stormare (Cavaldi), Monica Bellucci 
(La Reina del mirall).

 
Sinopsi: Alemanya segle XIX, Jake ((Jacob Grimm)) i Will Grimm (Matt Damon) són dos germans que es 
dediquen a recórrer els pobles enganyant als pobres vilatans. Els narren històries de malediccions, esperits 
i fantasmes que els aguaiten, per tal de salvar-los posteriorment mitjançant exorcismes i rituals diversos. 
El problema sorgirà quan arriben a un poble sobre el pesa una maledicció real, proper a un bosc encantat 
en el qual recentment han desaparegut diverses nenes. Els germans es veuran obligats a demostrar la 
seva valentia i coratge i amb l'ajut de la jove Angelika (Lena Headey), salvar el poble d'una amenaça 
terroríficament real.
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La tierra de los muertos vivientes
(Land of the Dead)

Gènere: Terror
Director: George A. Romero
Protagonistes: Simon Baker (Riley), Asia Argento (Slack), Dennis Hopper (Kaufman), 
John Leguizamo (Cholo), Robert Joy (Charlie), Eugene Clark (Big Daddy).

 
Sinopsi: El món tal com el coneixia la Humanitat és només un record. El seu lloc l'ocupa la coexistència de 
nosaltres (els vius) i dels altres, els walkers (els morts que caminen). Els humans sobreviuen tancats 
darrera els murs d'una ciutat fortificada mentre els morts vivents vagaregen pels extensos deserts 
extramurs. Els pocs rics i poderosos que resten tracten de mantenir la il·lusió que viuen igual que abans 
dins de les exclusives torres de Fiddler's Green, l'últim bastió de la classe dominant. Sota les torres, els 
menys afortunats se cerquen la vida com poden i troben esbarjo en vicis com el joc, la prostitució i les 
drogues, qualsevol cosa que els permeti oblidar l'infern en què s'ha convertit la seva existència. Per 
damunt de tots ells, rics i pobres, mana un grapat d'implacables oportunistes dirigit per Kaufman (Dennis 
Hopper), que controlen els negocis legítims i els il·legítims. La missió d'aconseguir menjar i 
subministraments essencials, així com els rars objectes de luxe que cobegen els habitants de Fiddler's 
Green, és en mans d'un grup d'endurits mercenaris a les ordres de Riley (Simon Baker) i el seu segon al 
comandament, Cholo (John Leguizamo). El grup emprèn missions fora dels límits de la ciutat amb la 
seguretat que els ofereix el seu enorme vehicle armat, el Dead Reckoning. Aquests mercenaris actuen 
moguts per la cobdícia; amb els diners que treuen volen fugir, Riley cap al Nord, atret per la promesa 
d'"un món sense murs", mentre que Cholo aspira a entrar en el món de luxe de Fiddler's Green i deixar 
enrera una vida de violència. Però la vida està canviant dins i fora dels murs de la ciutadella. Dins creix el 
desordre i l'anarquia i fora, l'exèrcit dels morts ha evolucionat i està aprenent a organitzar-se i comunicar-
se. Es desencadena una lluita pel poder entre Cholo, entestat a extorquir Kaufman, i la facció de Riley i els 
seus companys, Slack (Asia Argento) i Charlie (Robert Joy). Al mateix temps, tots ells han d'esforçar-se a 
protegir els habitants de la ciutat de l'exèrcit de zombis que aguaita fora.

Una pandilla de pelotas
(Bad news bears)

Gènere: Comèdia
Director: Richard Linklater
Protagonistes: Billy Bob Thornton (Entrenador Morris Buttermaker), Greg Kinnear 
(Entrenador Roy Bullock), Marcia Gay Harden (Liz Whitewood), Sammi Kraft (Amanda 
Whurlitzer), Jeff Davies (Kelly Leak), Timmy Deters (Tanner Boyle), Brandon Craggs (Mike 
Engelberg), Ridge Canipe (Toby Whitewood), Tyler Patrick Jones (Timothy Lupus), Aman 
Johal (Prem Lahiri), Troy Gentile (Matthew Hooper), Jeffrey Tedmori (Garo 

Daragebrigadian), Carlos Estrada (Jose Agilar), Emmanuel Estrada (Miguel Agilar), K.C. Harris (Ahmad 
Abdul Rahim).

 
Sinopsi: Morris Buttermaker (Billy Bob Thornton) és un exjugador professional de beisbol que ara dirigeix 
una empresa de control de plagues i es dedica a lligar amb dones als bars. Però tot canvia quan una beata 
advocada el convenç perquè entreni, a canvi de diners, els Bears, un equip juvenil format per autèntics 
ineptes i maldestres. Buttermaker haurà de trobar la forma de motivar aquests inadaptats perquè guanyin 
el seu pitjor rival, els Yankees i, ja de pas, vencen l'orgull del seu insuportable entrenador.

Vodka Lemon
(Vodka Lemon)

Gènere: Drama, comèdia
Director: Hiner Saleem
Protagonistes: Romen Avinian (Hamo), Lala Sarkissian (Nina), Ivan Franek (Dilovan), 
Ruzan Mesropyan (Zine), Zahal Karielachvili (Giano8).
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Sinopsi: Ens trobem als pobles Kurds del Caucas. Hamo (Romen Avinian) és un vidu de 60 i tants anys, 
un oficial retirat de l'armada roja. Els seus únics béns són un vell armari, un televisor rus, el seu uniforme 
militar i una pensió de 7 dòlars mensuals. Cada dia Hamo va fins al cementeri i treu la neu del retrat de la 
tomba de la seva esposa. Una mica més lluny, Nina (Lala Sarkissian), una atractiva vídua de 50 anys, treu 
la neu de la tomba del seu marit. A l'autobús que els porta de tornada als seus pobles viatgen separats per 
tres files de seients. Hamo mira Nina. Ella li torna la mirada. El paisatge fora és totalment blanc excepte 
per les pedres de les muntanyes. Quan Hamo torna al seu poble troba una carta del seu fill que viu a París. 
El poble s'altera, "El sobre hauria de ser ple de bitllets de 100 dòlars!" però el cap d'Hamo no està pels 
diners, sinó en l'atractiva estranya del cementeri.

Doraemon i els Déus del Vent /
Doraemon y los dioses del viento
(Doraemon and the Wind People)

Gènere: Animació
Director: Tsutomu Shibayama

Sinopsi: Doraemon i els seus amics inicien una nova aventura carregada d'emocions, acció i bon humor 
titulada "Doraemon i els Déus del Vent" , la cinquena pel·lícula del gat blau que arriba a les pantalles 
cinematogràfiques. Doraemon i Nobita tenen una nova amiga. Es diu Fuuko, una dragoneta que, en 
realitat, és un ésser fet d'aire arribat d'un món llunyà en què l'energia eòlica és el motor de totes les 
coses. Aquest lloc fantàstic és la Vall del Vent i, gràcies als invents d'en Doraemon per traslladar-se en 
l'espai i el temps, tota la colla acaba en aquest país màgic. La Vall del Vent està habitada pels Domadors 
del Vent, un poble que ha après a fer servir les propietats del vent per aplicar-les d'una manera 
respectuosa a tots els aspectes de la vida diària. En canvi, els malvats Tempestes defensen tot el contrari i 
són enemics declarats de la pacífica gent de la Vall. Tots dos pobles han viscut enfrontats des del principi 
dels temps i, ara, el conflicte està a punt d'esclatar de nou. La llegenda explica que els Tempestes tornaran 
a controlar el món quan invoquin el monstre Mafuuka. Per fer-ho necessiten la petita Fuuko, de manera 
que faran tot el possible per segrestar-la. Fins i tot utilitzaran la bruixeria per posseir en Suneo, convertir-
lo en el seu líder i capturar l'ésser d'aire. Doraemon, la colla i el poble del Vent hauran d'esforçar-se al 
màxim per recuperar la Fuuko, evitar un munt de perills i tornar la pau al seu món. Els increïbles invents 
que Doraemon amaga a la butxaca màgica seran d'allò més útil, així com el valor de Nobita i els seus 
amics. Les situacions més apassionants els esperen a la seva nova aventura!.

Embrujada
(Bewitched)

Gènere: Comèdia, fantàstica
Director: Nora Ephron
Protagonistes: Will Ferrell (Jack Wyatt / Darrin Stephens), Nicole Kidman (Isabel 
Bigelow / Samantha Stephens), Shirley MacLaine (Iris Smythson / Endora), Michael Caine 
(Nigel Bigelow), Jason Schwartzman (Ritchie), Heather Burns (Nina Johnson), Steve Carell 
(Oncle Arthur), Kristin Chenoweth (Maria Kelly), Jim Turner (Larry), Stephen Colbert (Stu 
Robison), David Alan Grier (Jim Fields).

 
Sinopsi: En plena Vall de San Fernando, a Califòrnia, Isabel (Nicole Kidman), està tractant de reinventar-
se a si mateixa. Una bruixa ingènua i bona persona, està disposada a desactivar els seus poders i dur una 
vida normal. Al mateix temps, a l'altre costat de la ciutat, Jack Wyatt (Will Ferrell) un actor alt i 
encantador està tractant d'adreçar la seva carrera. Concentra les seves mirades en una versió actualitzada 
de la comèdia de situació dels anys 60 Embruixada, reconcebuda com un vehicle per al seu protagonisme 
en el rol del mortal Darrin. El destí entra en joc quan Jack accidentalment troba Isabel. Ell és 
immediatament atret per ella i pel seu nas, la qual posseeix una misteriosa semblança amb el nas 
d'Elizabeth Montgomery, el qual va fer de Samantha a la versió original d'Embruixada per a la televisió. 
Així, comença a estar convençut que podria fer de Samantha en la seva nova sèrie. Isabel és també 
impressionada per Jack, veient-lo com la quinta essència de l'home mortal, amb qui ella podria establir 
una relació estable i viure la vida normal que ella desitja. El resultat és que tots dos estan encertats, però 
de la forma que cap d'ells mai no podrien haver imaginat.
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Guardianes de la Noche
(Nochnoy dozor)

Gènere: Acció, thriller, fantàstica
Director: Timur Bekmambetov
Protagonistes: Konstantin Khabensky (Anton Gorodetsky), Vladimir Menshov (Geser), 
Valeri Zolotukhin (Vampir, pare de Kostya), Mariya Poroshina (Svetlana), Galina Tyunina 
(Olga).

  
Sinopsi: Ambientada en el Moscou dels nostres dies, "Guardianes de la Noche" gira entorn de l'etern 
conflicte entre el Bé i el Mal i el difícil equilibri entre les forces de la llum i la foscor, resultat d'una 
centenària treva entre les dos parts contraposades. En el costat del Bé es troben els Els Guardians de la 
nit, un grup de vigilants sobrehumans que patrullen a la nit protegint la humanitat de la constant amenaça 
de les Forces Malignes -vampirs, bruixes, mags que canvien de forma i fetillers de màgia negra- i 
defensant la treva. Per la seva banda, els membres de Day Watch (la Guàrdia diürna) continuen controlant 
els seus de dia. Però després de la treva, encara hi ha la por permanent al fet que es faci realitat una 
antiga profecia: que s'aixecarà un totpoderós escollit que serà temptat pel costat fosc, alterant l'equilibri i 
submergint el món en una renovada guerra entre la llum i la foscor, els resultats de la qual podrien ser 
catastròfics.

Guía del Autoestopista Galáctico
(The Hitchhiker's Guide to the Galaxy)

Gènere: Comèdia, ciència-ficció, aventures
Director: Garth Jennings
Protagonistes: Sam Rockwell (Zaphod Beeblebrox), Mos Def (Ford Prefect), Zooey 
Deschanel (Tricia McMillan / Trillian), Martin Freeman (Arthur Dent), Bill Nighy 
(Slartibartfast), John Malkovich (Humma Kavula), Warwick Davis (Marvin), Anna 
Chancellor (Questular Rontok), Alan Rickman (veu de Marvin), Helen Mirren (Vou de 
Pensament Profund), Stephen Fry (Narrador).

 
Sinopsi: Tot comença amb Arthur Dent (Martin Freeman), un noi normal i corrent que té un mal dia. La 
seva casa està a punt d'enfonsar-se, acaba de descobrir que el seu millor amic és un alienígena i damunt, 
el Planeta Terra està a punt de ser enderrocat per construir una carretera de circumval·lació hiperespacial. 
Heus ací l'única possibilitat d'Arthur per sobreviure: fer autostop i pujar a bord d'una nau espaial amb 
l'ajut del seu millor amic Ford Prefect (Mos Def). En aquest viatge cap al desconegut, Arthur fa importants 
descobriments, la majoria d'ells inofensius, sobre la veritable natura de l'univers. Per exemple, descobreix 
que la tovallola és l'objecte més preat de l'univers. Troba la resposta exacta al sentit de la vida. I se 
n'adona que tot el que sempre hem volgut saber sobre l'univers (quelcom tan meravellós que ni tan sols 
podem imaginar) cap en un fantàstic llibre electrònic: La Guia de l'Autoestopista Galàctic.

Las entrañas de la bestia
(Belly of the beast)

Gènere: Acció
Director: Ching Siu Tung
Protagonistes: Steven Seagal (Jake Hopper), Byron Mann (Sunti), Tom Wu (General 
Jantapan), Sarah Malukul Lane (Jessica Hopper), Patrick Robinson (Leon Washington), 
Monica Lo (Lulu), Vincent Riotta (Fitch McQuad), Elidh MacQueen (Sara Winthorpe).

 
Sinopsi: Jake Hopper (Steven Seagal) ignora que la seva filla Jessica (Sarah Malukul Lane) i la seva amiga 
Sarah (Elidh MacQueen) han estat segrestades mentre anaven amb les seves motxilles pel sud d'Àsia. 
Quan un vell amic dels seus dies en el servei secret li porta la cinta sol·licitant el rescat, Hopper sap que ha 
d'implicar-se en tot l'afer. Com que el govern Nord-americà creu que es tracta d'un grup fonamentalista 
musulmà, Hopper vola a Bangkok per tal d'utilitzar els seus vells contactes i intentar protegir la seguretat 
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de les noies. La recerca per tal d'esbrinar tot el que ha passat el condueix al món de l'hampa sòrdid i 
delictiu de la màfia tailandesa. Finalment, amb l'ajut d'un vell company aconsegueix seguir la pista del 
grup que suposadament reté Jessica. La seva recerca el porta al cor d'una dura lluita entre un corrupte 
general tailandès i Abu Karaf, un grup de traficants d'armes. A mesura que Jake va aclarint els diferents 
nivells de la trama, descobreix que la CIA està essent manipulada i la seva filla hi és enmig.

Querida Wendy
(Dear Wendy)

Gènere: Drama
Director: Thomas Vinterberg
Protagonistes: Jamie Bell (Dick), Bill Pullman (Krugsby), Michael Angarano (Freddie), 
Danso Gordon (Sebastian), Novella Nelson (Clarabelle).

 
Sinopsi: Dick (Jamie Bell) és un jove solitari que viu en el deprimit poble d'Estherslope. Un dia, troba un 
petit revòlver pel qual sent una estranya atracció malgrat el seu fervent pacifisme. Ajudat per un nou 
amic, no tarda a convèncer els altres joves proscrits del poble per formar un club secret anomenat Els 
Dandies la filosofia dels quals es basa en el pacifisme i la passió per les armes. Malgrat que tots creuen 
amb fermesa que la regla més important del club és mai no treure una arma, aviat es troben en una 
tessitura en què se n'adonen que les regles estan fetes per saltar-les.

Princesas

Gènere: Drama
Director: Fernando León de Aranoa
Protagonistes: Candela Peña (Caye), Micaela Nevárez (Zulema), Llum Barrera (Gloria), 
Mariana Cordero (Pilar), Violeta Pérez (Caren).

 
Sinopsi: Aquesta és la història de dues dones, de dues putes, de dues princeses. Una d'elles s'anomena 
Caye (Candela Peña) , té quasi trenta anys, el serrell de perruqueria i un atractiu discutible, de barri. 
Zulema (Micaela Nevárez) és una princesa desterrada, dolça i fosca, que viu diàriament l'exili forçós de la 
desesperació. Quan es coneixen són en llocs diferents, quasi enfrontats: són moltes les noies aquí que 
veuen amb recel l'arribada d'immigrants a la prostitució. Caye i Zulema no tarden a comprendre que, 
encara que a certa distància, les dues caminen per la mateixa corda fluixa. La seva imprevista amistat els 
donarà a totes dues un refugi temporal, una habitació assolellada, compartida, en la qual asseure's a 
conversar amb desacostumada tendresa i riure, alienes a tot, tranquil·les; com si fora haguéssin deixat 
avui la culpa i els passos en fals; com si el temps allà, per veure millor, passés més lentament amb elles.

The descent
(The descent)

Gènere: Terror
Director: Neil Marshall
Protagonistes: Shauna Macdonald (Sarah), Natalie Jackson Mendoza (Juno), Alex Reid 
(Beth), Saskia Mulder (Rebecca), Nora-Jane Noone (Holly), MyAnna Buring (Sam), Oliver 
Milburn (Paul), Molly Kayll (Jessica).

 
Sinopsi: En una muntanya remota, sis amigues es troben per a la seva aventura anual, una expedició 
espeleològica a les artèries de la terra. La líder de l'expedició és Juno (Natalie Jackson Mendoza), dura, 
persuasiva i perillosa. L'acompanyen les germanastres Rebecca (Saskia Mulder) i Sam (MyAnna Buring), 
Holly (Nora-Jane Noone) i Beth (Alex Reid), professora d'anglès que hi va a contracor per fer-se càrrec de 
Sarah (Shauna Macdonald) que s'està recuperant d'un col·lapse mental causat per la mort del seu marit i 
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el seu fill un any abans, i necessita aquest viatge per recuperar la part de la seva vida anterior. Aviat 
queda clar que Sarah no s'ha recuperat totalment i que les al·lucinacions i els records que l'han turmentat 
l'any passat encara la persegueixen. Però Juno se sobreposa als problemes de Sarah- ella és la seva millor 
i més antiga amiga, i farà que això funcioni. Juntes s'internen en el sistema de Coves, gaudint del perillós 
encara que també bell paratge. Llavors el desastre succeeix quan la ruta de sortida és bloquejada per un 
esllavissament. Quan s'adonen que Juno els ha conduït a una Cova inexplorada i que ningú no vindrà a 
rescatar-les, sorgeixen les tensions. Però sense una altra opció decideixen endinsar-se a la Cova resant 
perquè hi hagi una altra sortida. La dones s'enfronten a les dificultats i desafiaments que troben a la Cova 
amb determinació. Però quelcom més s'oculta sota la terra, una raça de monstruoses criatures que 
s'amaguen de la llum, adaptats a viure en la foscor. Quan se n'adonen que s'han convertit en preses es 
veuen obligades a desplegar els seus instints més primaris per enfrontar-se als monstres. Però quan velles 
ferides es reobren i les lleialtats es desintegren, les dones s'enfronten a la veritat més horrible: és a elles 
mateixes a qui més han de témer. Quan Juno fereix accidentalment Beth i l'abandona al donar-la per 
morta, la moribunda Beth li revela a Sarah un secret que canviarà la visió que ella té de Juno per sempre. 
Sarah ja estava a la vora del col·lapse i aquesta revelació fractura encara més la seva ment. Ella i Juno són 
les úniques supervivents al final i mentre es preparen per a última batalla la pregunta és: qui té les forces 
per tornar a la superfície i que hauran de fer per a aconseguir-ho?.

Un año en la luna

Gènere: Drama
Director: Antonio Gárate
Protagonistes: Begoña Maestre (Esther), Jorge Monge (Iñigo), Elena Ballesteros (Sonia), 
Alberto Jiménez (Alberto), Armando Del Río (Gabriel), Carlos Martínez (Javier), Victoria 
Freire (Almudena), Ángel Ruiz (Fofi).

Sinopsi: Busquen una relació a qualsevol preu. S'enamoren, volen comprometre's, però tot se'n va a 
norris quan descobreixen que el que tenen no va més enllà del sexe. Què fer llavors? L'acció comença a 
finals de setembre. Íñigo de 18 anys (Jorge Monge) ve a Madrid per estudiar Psicologia, i es queda a casa 
de la seva germana Esther de 25 (Begoña Maestre), que comparteix pis amb Gabriel de 30 (Armando Del 
Río), un escriptor de relats pornogràfics. Ella no passa per un bon moment i no li fa gens de gràcia 
l'arribada del seu germà. Gabriel està encantat. A la facultat, Iñigo coneix Sonia (Elena Ballesteros), una 
noia misteriosa. Se sent molt atret per ella, i aquí comencen els seus problemes. Esther treballa en una 
agència de viatges i té una relació amb el seu cap, Javier de 30 anys (Carlos Martínez). Sap que en la vida 
d'ell hi ha una altra dona, però Esther confia que Javier la deixa. Gabriel coneix Almudena de 24 (Victoria 
Freire), una noia de bona família que es vol casar amb l'etern opositor. Entre ells es desencadena la 
passió. Tots es veuen d'amagat, a vegades també se citen a La Luna, un bar del centre de Madrid. El 
regenta Alberto de 35 anys (Alberto Jiménez) un home molt il·lusionat amb el seu negoci, però amb 
seriosos compromisos econòmics. Alberto també amaga una història d'amor.

Wilby Wonderful
(Wilby Wonderful)

Gènere: Comèdia
Director: Daniel MacIvor
Protagonistes: James Allodi (Dan Jarvis), Maury Chaykin (Mayor Brent Fisher), Paul 
Gross (Buddy French), Rebecca Jenkins (Sandra Anderson), Sandra Oh (Carol French).

 
Sinopsi: Encara que Wilby queda a tan sols uns minuts per ferri de terra ferma, per a un natiu lleial i 
patriòtic de l'illa no li fa res que estigui a anys llum, pel tipus de vida frenètica que es porta al continent. 
Però un gran escàndol acaba de sacsejar el poble més gran de l'illa i d'aquí a uns dies surtiran tots els 
detalls al diari local, per vergonya dels implicats, que guanyaran, segurament, el menyspreu de tothom. 
Dijous al matí a Wilby. A Dan Jarvis (James Allodi) un canadenc continental desplaçat a l'illa i propietari del 
videoclub local, se'l veu visiblement preocupat en el moment en què comença a pujar a un petit pont que 
creua un riu turbulent, decidit a posar fi a la seva vida. Però, abans que pugui donar aquest pas tan 
decisiu, apareix Duck MacDonald (Callum Keith Rennie). Duck, natiu de l'illa, nascut i criat allà, i home de 
poques paraules, és un conegut fes-m'ho-tot local. A Duck no el convenç l'explicació de Dan, que es 
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precipita a dir-li que pujava al pont per fer una mica d'exercici. Davant aquest frustrat intent de suïcidi, 
Dan segueix el seu camí, deixant al seu torn que Duck segueixi amb el treball que realitzaria sobre el pont: 
desplegar una enorme pancarta que diu "Wilby Wonderful", per anunciar les imminents festes locals. Les 
festes són obra de l'enginy de Carol French (Sandra Oh), immobiliària indomable i voluntària professional. 
Igual que Dan Jarvis, Carol no és nativa de l'illa, però ha posat tot el seu interès a arribar a entrar als 
cercles més exquisits de l'elit de Wilby. Encara no ho ha aconseguit del tot. La seva maniobra més recent 
ha estat vendre la vella casa senyorial de la seva acabada de morir sogra a l'alcalde, el molt amable, Brent 
Fisher (Maury Chaykin), a qui li agraden tots els fastos que van amb el càrrec. El marit de Carol, Buddy 
French (Paul Gross) podria ajudar Carol a aplanar-li el camí cap a l'elit local, però, com a membre del cos 
de policia i fill de l'home que va arribar a l'illa fa 150 anys i la va fundar, Buddy no troba gens interessants 
Brent i els seus companys. Pitjor encara, Buddy està començant a pensar que aquest interès de Carol per 
entrar a l'elit de l'illa només l'està convertint en una estranya. Carol ho intueix però el temor que el seu 
matrimoni pugui anar-se'n a norris només l'empenta a apostar fins i tot més fort. Buddy tem el mateix que 
Carol quant al seu matrimoni, però els seus temors només l'empenyen cap als braços de Sandra Anderson 
(Rebecca Jenkins), esperançada i disposada. Buddy i Sandra es coneixen des de l'institut però en aquella 
època es movien en cercles diferents. Sandra és una autèntica noia de l'illa, de rialla fàcil i amb unes 
enormes ganes de viure. Només fa poc que ha tornat a Wilby, després de passar molts anys a terra ferma 
canadenca. S'ha fet càrrec de l'Iggy, un cafè local, en altre temps molt popular, però ara prou abandonat. 
Malgrat les seves bones intencions, no ha aconseguit que la cuina arribi a servir més que cafè i donuts. 
Sandra no està segura que Wilby li convingui. El seu principal motiu en tornar a l'illa ha estat oferir a la 
seva filla adolescent (Ellen Page) la possibilitat d'una vida més senzilla. Emily, no obstant això, pensa que 
el veritable motiu té més a veure amb el fet que, en tots els pobles i ciutats de la terra ferma canadenc, sa 
mare s'hagi anant al llit amb tothom. Emily, per la seva banda, està a punt d'iniciar un romanç; romanç 
que, segons narra a sa mare, "no té res a veure amb el sexe", encara que el seu nuvi, Taylor (Caleb 
Langille) igual no està tan d'acord amb això. A mesura que transcorre el dia i el dijous a la tarda es 
converteix en dijous a la nit, anem indagant en la veritable lliçó de senzillesa que aprèn Emily; lliçó que 
passa per Duck, que, al seu torn, ens porta a Dan Jarvis, que, com descobrim, està involucrat en 
l'escàndol que amenaça de fer volar pels aires l'essència de la vida de l'illa de Wilby tal com l'hem 
coneguda fins ara. 
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