
El cicle Paradís perdut compleix cinc 
anys endinsant-se de nou en els tò-
pics recurrents del “paradís perdut” 
que són els jardins. Lloc de trinxera 
a Un ramo de cactus, espai de plaer i 
de caos lúdic en el cas de The Party, 
tauler de joc d’intrigues i de poder 
a The Serpent´s Kiss, paradís per 
construir i guaridor de les ferides 
de la vida a This Beautiful Fantastic, 
verger per conservar i protegir de la 
depredació de l’ésser humà a Marga-
ret Mee e a Flor da Lua, o geografies 
construïdes amb les fantasies perso-
nalíssimes de dos personatges tan 
llunyans i alhora tan propers en la 
seva manera de fer com són Edward 
James i Josep Pujiula “Garrell”. Us 
animem a traspassar el llindar del 
“jardí secret” per trobar totes aques-
tes narracions i portar la vostra curi-
ositat més enllà de les tanques i del 
que és òbviament visible.

This Beautiful Fantastic  
El maravilloso jardín secreto de Bella Brown
SIMON ABOUD, 2016. Int.: Jessica Brown Findlay,Tom Wilkinson, Andrew Scott, 
Jeremy Irvine. Gran Bretanya-EUA. VOSE. 100’. Projecció en DCP.

Una noia amb molts problemes somia a escriure con-
tes infantils. Quan el seu arrendatari l’obliga a fer-se 
càrrec del desendreçat jardí, coneix un vidu, ric i ron-
dinaire, que resulta ser un jardiner increïble.

  Presentació a càrrec d’Ignacio Somovilla,  
coordinador del cicle, i Pere Vives el dimarts 19.

Dimarts 19 / 20.00 h
Sala Chomón

Divendres 22 / 21.30 h
Sala Laya
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Amb la col·laboració de



The Serpent’s Kiss El petó de la serp
PHILIPPE ROUSSELOT, 1997. Int.: Ewan McGregor, Greta Scacchi, Pete 
Postlethwaite, Richard E. Grant. Gran Bretanya. VOSC. 110’. Projecció en DVD.  

Un enginyer holandès és contractat per un matrimoni 
britànic per crear un jardí extravagant. Al seu torn, 
un parent de la família intentarà que la construcció 
del jardí els porti a la bancarrota. Un film que oscil-
la entre la tragicomèdia sentimental i el drama al-
legòric, i que transcorre a l’Anglaterra del segle xvii.

Sessió doble

Sobre la marxa
JORDI MORATÓ, 2013. Catalunya. VC. 77’. Projecció en DCP.  

Un documental que narra la història de Josep Pujiu-
la “Garrell”, el qual va crear una selva al costat de 
l’autopista. Un home que aixecava al bosc construc-
cions tan belles com inversemblants i les reduïa a 
cendres per tornar-les a reconstruir. El relat sobre la 
manera com va crear aquest món fantàstic ens arri-
ba mitjançant les seves mateixes filmacions, remakes 
peculiars de Tarzan enregistrats amb la complicitat 
d’un noi de catorze anys. Però també per les imatges 
d’una historiadora d’art nord-americana i del cineas-
ta Jordi Morató, que fa un retrat fascinant d’aquest 
home extraordinari.

The Secret Life of Edward James  
La vida secreta d’Edward James
PATRICK BOYLE, 1975. Gran Bretanya. VOSC. 54’  

Documental sobre Edward James, un aristòcrata 
que va ser mecenes d’artistes surrealistes com René 
Magritte, Leonora Carrington o Salvador Dalí, en-
tre d’altres. La seva vida és tot un catàleg de mo-
ments increïbles que constitueixen el preludi del seu 
monument final en plena selva mexicana: Las Pozas, 
un jardí surrealista farcit d’estructures gegants tan 
inútils com belles.

Sessió gratuïta.

Dimecres 20 / 20.00 h
Sala Chomón

Dissabte 30 / 21.30 h
Sala Laya

Dijous 21 / 18.30 h
Sala Laya
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Diumenge 24 / 19.30 h
Sala Laya

Dijous 28 / 21.30 h
Sala Laya

Dimecres 27 / 21.30 h
Sala Laya

Divendres 29 / 19.00 h
Sala Laya

The Party El guateque
BLAKE EDWARDS, 1968. Int.: Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion, 
Sharron Kimberly, Gavin MacLeod, Buddy Lester, Denny Miller. EUA. VOSE. 99’  

Una de les comèdies més hilarants de Blake Edwards, 
al servei de Peter Sellers, que aquí no és l’inspector 
Clouseau, però ho sembla de tan feixuc que resulta 
el personatge que interpreta, un actor que conver-
teix una agradable festa en un autèntic desastre. És la 
comèdia d’Edwards que més l’apropa als clàssics del 
cinema mut i la que millor representa el seu sentit de 
l’humor paròdic.

Margaret Mee e a Flor da Lua  
Margaret Mee y la flor de la luna
MALU DE MARTINO, 2012. Brasil. VOSE. 78’. Projecció en DVD.  

Un documental sobre la vida i l’obra de la pionera i 
visionària il·lustradora botànica britànica Margaret 
Mee. Mitjançant els seus diaris, entrevistes i narra-
cions, el film revela la figura d’una defensora incan-
sable de la flora brasilera i amazònica. L’amor envers 
la natura, unida al seu art, ens recorda la necessitat 
peremptòria de preservar el medi ambient.

Un ramo de cactus
PABLO LLORCA, 2013. Int.: Pedro Casablanc, Amanda Recacha, Alfonso 
Torregrosa, Juan Codina. Espanya. VE. 94’. Projecció en Blu-ray.

Un home que lluita per viure honradament al seu 
hort ecològic topa amb la seva família adinerada 
i principalment amb el seu germà, un progre que 
s’ha convertit en un capitalista del maó. Quan neix 
el seu nét, la seva obsessió serà educar-lo amb els 
seus principis i lluny del materialisme imperant. 
Però una cosa és la teoria i una altra de molt dife-
rent la realitat de la vida.
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*Recomanada pels Serveis 
Educatius de la Filmoteca  
en col.laboració amb  
Cinema en curs.


