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La Vida de Nadie

Dia 8-16h, Dia 11-20:45h, Dia 13-18:30h
(Espanha, 2002, 109 min, cor, Catalão com legendas em espanhol, DVD)
Direção: Eduard Cortés
Elenco: Jose Coronado, Adriana Ozores, Marta Etura, Roberto Alvarez, Adrián Portugal.

Emilio Barrero é, aparentemente, um homem de sucesso. Economista do “Banco da
Espanha” como gosta de dizer a seus pais. Tem uma esposa exemplar, um filho que o
admira. Apenas aparentemente. Próximo dos quarenta anos sua esposa lhe prepara uma
surpresa, mas quem será surpreendida é ela quando descobre a verdade sobre o marido...

La vida secreta de las palabras

Dia 8-18:45h, Dia 11-16:00h, Dia13-20:45h
(Espanha, 2005, cor, 117 min, DVD, falado em espanhol com Legendas em português)
Direção: Isabel Coixet
Elenco: : Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, Eddie Marsan, Steven Mackintosh,
Julie Christie, Leonor Watling.

Um lugar isolado no meio do mar: numa plataforma petrolífera, na qual só trabalham
homens, ocorre um acidente. Hanna, uma mulher solitária e misteriosa, que tenta esquecer
seu passado, é levada ao local para cuidar de Josef, o homem que se acidentou e ficou
temporariamente cego. Entre os dois cresce uma estranha intimidade, um vínculo repleto de
segredos, humor e dor, que mudará suas vidas para sempre.

Cosas que Nunca te Dije

Dia 8-20:30h, Dia 10-18:15h, Dia 12-16:00h

(Espanha/EUA, 1996, 93 min, cor, falado em espanhol com Legendas em
Português, DVD)
Diretor: Isabel Coixet
Elenco: Andrew McCarthy, Lili Taylor, Peggy West, Leslie Mann, Sherilyn Lawson,
Seymour Cassel
Ann é uma balconista de uma loja de artigos fotográficos. Seu namorado a
deixou,está muito deprimida e tenta o suicídio. No meio do caminho surge um
homem que é corretor de imóveis de dia e de noite atende como voluntário numa
instituição semelhante ao nosso CVV. Ann ao sair do hospital onde esteve internada
liga para um número que lhe foi dado pelo seu médico: O Homem estava do outro
lado da linha...

En La Ciudad

Dia 9-16:00h, Dia 10-20:15h, Dia 12-18:00h

(Espanha, 2003, 110 min, cor - Falado em catalão com legendas em espanhol)
Direção: Cesc Gay
Elenco: Eduard Fernández , Mónica López, María Pujalte, Alex Brendemühl, Vicenta
N’dongo.
Um grupo de amigos de Barcelona. Um conjunto de personagens típicos das
grandes cidades. Histórias cômicas e dramáticas sobre suas relações, seus valores,
infidelidades, mentiras e desejos secretos. Como bons amigos se vêem quase
diariamente. Porém, por trás desta fachada de normalidade seguem mantendo parte
de suas vidas ocultas. Só os expectadores serão testemunhas de tudo na cidade

Amor Idiota

Dia9-18:15h, Dia 10-16:00h, Dia12-20:15h

(Espanha e Andorra, 2004, cor, 105 min, DVD, Catalão com legendas em Espanhol)
Direção: Ventura Pons.
Elenco: Santi Millán, Cayetana Guillén Cuervo
Um dia de adolescente, percebi que era um idiota... agora perto dos 35 anos, estou
convencido não somente que todo o mundo é idiota, mas que nunca deixaremos de
ser. Este é Pere-Lluc Solans, um jovem desorientado e sumido em uma crise
existencial. Uma noite fica bêbado no meio da rua e encontra Sandra, uma mulher
muito atraente, que o levará a uma obsessão extrema. O filme foi baseado no
romance de Lluís-Anton Baulenas.

Sin Vergüenza

Dia 9-20:30h, Dia 11-18:15h, Dia 13-16:00h

(Espanha, 2001, 112 min, cor, falado em catalão com Legendas em espanhol, DVD)
Direção: Joaquín Oristrell
Elenco: Jorge Sanz, Rosa María Sarda, Verónica Forqué, Marta Etura, Candela
Peña.
Um roteiro cai nas mãos de Isabel, uma professora de arte dramática, que ao lê-lo
descobre que está baseado num intenso romance de 17 horas que ela viveu com o
diretor de cinema e o autor do roteiro: Mario Fabre...O destino fará com que se
cruzem novamente...

