
EL MILAGRO DE ANA SULLIVAN
29 D�OCTUBRE
PRESENTA: Teresa Guardans 
 
Any: 1962 País: EE.UU Direcció: Arthur Penn
Sinopsi: Hellen Keller és una criatura sorda, cega i muda que viu atrapada 
dins del seu món. La professora Sullivan, encarregada de la seva educació, 
haurà de trencar la bombolla d�incomunicació en la que viu la Hellen. Basa-
da en fets reals, la història de Hellen Keller ens mostra l�abisme que separa 
el món sense paraules i aquell que veiem a través de les paraules.

EL GUERRERO PACÍFICO
5 DE NOVEMBRE
PRESENTA: Guy Giménez

Any: 2006 País: EE.UU Direcció: Victor Salva
Sinopsi: Un jove esportista d�èxit que creu tenir-ho tot en aquesta vida, viu 
un dalt abaix després de patir un greu accident. El destí li oferirà una segona 
oportunitat quan conegui a Sòcrates, un estrany personatge que entra en 
escena per ensenyar-li a viure com a un veritable guerrer pací! c. 

HOME
12 DE NOVEMBRE
PRESENTA: Antoni Carné 

Any: 2009 País: França Direcció: YannArthus-Bertrand
Sinopsi: Entre imatges espectaculars i impactants, �Home� acompanya a 
l�espectador a través de la història de la vida en el nostre planeta. Alhora 
que mostra la seva incommensurable bellesa, el documental, deixa palesa la 
responsabilitat individual i col·lectiva vers la Terra. És una aposta pel com-
promís amb la vida i amb les generacions futures.

AGORA
19 NOVEMBRE
PRESENTA: Marià corbí

Any: 2009 País: Espanya Direcció: Alejandro Amenábar
Sinopsi: Segle IV. Egipte sota l�Imperi Romà, en una època de grans convul-
sions culturals i socials. El �món clàssic� queda trasbalsat amb l�avenç del 
cristianisme. Entre els murs de la biblioteca d�Alexandria, l�astrònoma Hipa-
tia lluita per a mantenir viu l�esperit de l�antiguitat, en la confrontació de 
dos mons, dos models de vida i de pensament. 

EL ERIZO
26 NOVEMBRE
PRESENTA: Encarna Navas

Any: 2009 País: França Direcció: Mona Achache
Sinopsi: La vida al núm. 2 del carrer Eugène Manuel, a París, es fa no fa la 
vida d�un immoble normal, amb la seva portera i els moviments dels veïns. 
Però com en la vida mateixa, les aparences enganyen i a través de l�ull de 
Paloma, la protagonista, ens trobarem amb molts interrogants. 

Divendres 
Hora d�inici 18:30 h
Preu: 3 � la sessió, 10 � el cicle complet
Lloc: CETR.
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