
divendres, dia 15 de
novembre

a 2/4 de 10h. de la nit

Nau del Casal de
Cultura de
Valldoreix

Cine-fòrum

“El Reino de los Cielos”
de Ridley Scott (2005)

Presentació i coordinació a càrrec de
Jordi Sunyer i Gomà

col·labora:organitza:

La pel·lícula "El Reino de los
Cielos" es situa al segle XII és la
història del cavaller Godofred
d'Ibelin que es dedica al
manteniment de la Pau a Terra
Santa i que comença a buscar el
seu fill il·legítim, un ferrer que ha
perdut la seva família i la seva fe.
Godofred convenç al seu fill per a
que l'acompanyi a les seves
missions, quan el seu pare mor el
jove ferrer hereta les seves terres
i el seu títol de cavaller de
Jerusalem ara devent fidelitat al
rei de Jerusalem una ciutat que
ara està en treva entre la segona i
tercera croada i per tant hi
conviuen musulmans, jueus i
cristians.
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