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Les plantes són essencials en la vida de les persones, la
relació amb elles no és només fisiològica per la nostra
alimentació, sinó que també hi ha un component de sensibilitat, emoció i estimació.
Pere Vives - President Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona

De nou, la tardor marca l’arribada d’aquest temps que
tant ens agrada als que estimem els jardins. A més a
més, és, des de ja quatre anys, l’arribada de la mostra de
cinema i jardí organitzada pels Amics del Jardí Botànic
de Barcelona en imprescindible col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya. Abrigats en el tebi confort de les
nostres butaques podem passejar amb la nostra mirada
i submergirnos en totes les heterotopies que, contínuament, ens proporcionem els jardins.
Aquest any tenim la màgia reconfortant del jardí com a
espai moral i refugi, de la mà de la proposta de Mike Leigh
o la ciència-ficció, ecologia combativa “avant la lettre”
de “Silent Running”. “Un abril encantat” ens presenta la
fascinació infinita que el Mediterrani -especialment l’elegant Itàlia- ha exercit sobre els britànics i que porta des
del Grand Tour enamorant-los i sacsejant els seus freds
modals. El cinema francès, pel seu costat, ens mostra
aquesta tradicional confrontació entre l’intel·lectual de
ciutat i l’home savi de camp, encarnat per un jardiner i
els seus sucosos diàlegs. El documental d’aquest any
ens acosta d’una manera bellíssima a la creació d’Andy
Goldsworthy i ens porta a aquests paisatges d’Escòcia
on l’artista va creant les seves obres en íntima comunió
amb la naturalesa. En aquesta edició tenim el rar privilegi
de comptar amb quatre petites joies del polifacètic artista californià James Broughton, quatre peces que ens
parlen del jardí des de l’experimentació i l’avantguarda
més radical del Sant Francisco de postguerra.
I un any més, el cicle etern de les estacions arriba, i un
any més tornem al jardí, passejant entre fulles seques, i
sentim el cruixir de les seves emocions sota els nostres
peus i vivim tots els jardins que ens ofereix la Filmoteca: jardí-refugi, jardí-experimentació, jardí-reivindicació,
jardí-passió, jardí-saviesa i jardí-art.
ET IN ARCADIA EGO.
Ignacio Somovilla - Organitzador i coordinador - www.ignaciosomovilla.wordpress.com
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Another Year

Mikel Leigh. 2010. Gran Bretanya. VOSE. 129’
Un any, un altre any, i quatre estacions, altres quatre estacions. Tom i Gerri són una parella sòlida, feliç i molt
unida. Al voltant d’ells circulen un conjunt de personatges -amics i familiars-que acudeixen a la parella en
constant cerca d’auxili i consol. I ells, Tom i Gerri, van
repartint consells, abraçades, suport i van veient la vida
passar des del seu refugi del jardí, aquest jardí que és la
rutina que els ancora a la vida i els dóna solidesa i saviesa. Mike Leigh ens brinda una mostra del millor cinema
que el caracteritza, social i urbà, i ens regala una visió
optimista de la família moderna amb el decorat omnipresent del seu petit jardí-hort de ciutat.
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Douglas Trumbull. 1972. EUA. VOSC. 89’.
El futur ja està aquí. Quan es va rodar aquesta pel·lícula a
l’any 1972 els moviments ecologistes estaven naixent i el
que llavors era ciència-ficció avui gairebé podem dir que
s’ha quedat en ciència (el canvi climàtic i altres banalitats
del planeta) perdent, per a la nostra gran desgràcia, tot el
component de ficció i fantasia. Una nau espacial vaga per
l’espai portant uns hivernacles gegants on s’atresora la naturalesa que s’ha pogut salvar de la destrucció de la Terra.
Les plantes són cuidades amb especial amor pel botànic
Freeman Lowell, ajudat pels uns simpàtics robots i altres
personatges més sinistres. El conflicte esclatarà quan rebin
l’ordre de desfer-se d’aquests reductes verds. Tota una oda
a la protecció de la naturalesa amb la música de fons de la
banda sonora de la també sempre combativa Joan Baez.
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Dialogue avec
mon jardinier

(Conversaciones con mi jardinero)
Jean Becker. 2007. França. VOSE. 109’.
El director Jean Becker és especialista a retratar crisi
d’identitat, xoc de personalitats i girs inesperats en les
vides previsibles com Madur en crisi troba a una venerable i múrria àvia (“Margarite”) o Madur en crisi troba
a una atractiva i perduda joveneta (“Mariolou”) etc. El
conegut actor francès Daniel Auteuil representa a un
reeixit pintor resident a París que davant una crisi existencial posa rumb al refugi segur que sempre és la casa
familiar. Allí, decideix arreglar el jardí, i el jardiner encarregat serà un vell amic de la seva infància al que retroba en aquest moment. La confrontació entre la saviesa
popular i -l’aparentment superior- món intel·lectual del
parisenc, faran que els diàlegs amb el seu jardiner siguin
una gran lliçó de vida al que se suposava no tenia ja
gairebé res a aprendre.

James Broughton,

antologia d’un autor inclassificable
James Broughton. 1953. Gran Bretanya. VOSC. 71’.
Oferim quatre peces curtes de l’inclassificable autor
nord-americà James Broughton: “Four in the afternoon”
(1951), “The pleasure garden “ (1953), “This is it” (1971),
i “The gardener of Eden” (1981), aquesta última al costat
de la seva parella, Joel Singer. James Broughton, artista polifacètic, poeta, director de cinema, performer... va
ser, sobretot, un gran provocador. Vinculat a la generació
“beat”, als moviments contraculturals i Queer que van
centrar l’anomenat “Renaixement de Sant Francisco”, és
inoblidable el seu alter ego “Germana Sermonetta” en la
Comunitat de les Germanes de la Perpètua Indulgència.
El seu quefer cinematogràfic té influències de Cocteau,
els surrealistes, Dadá i l’obra poètica del gran Whitman.
Les obres que es presenten cobreixen tres dècades de
la seva producció artística i cavalquen al món de la vídeo-creació i el cinema experimental.

FILMOTECA DE CATALUNYA

A càrrec de Michel Berjon, autor del
llibre “Jardins du cinéma”.

Plaça de Salvador Seguí, 1-9 - Barcelona.
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CONFERÈNCIA JARDINS I CINEMA

Dimarts, 28 de novembre les 19.30 h,
a l’Institut Français (C. Moià, 8,
Barcelona)

Novembre
Divendres

Com arribar-hi: Metro: L3 Liceu / L2 Paral·lel. Bus: 21 / 24/ 59 / 88 / 91/ D20/
H14/ V11/ V13. Bicing: Rambla del Raval, 13 / Rambla del Raval 20.
Preu per sessió: General 4 €. Entrada reduïda: 3 € (Estudiants, aturats, jubilats,
títols de família nombrosa o monoparental, titulars de Carnet joveo de l’European
Youth Card, titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques públiquesi a persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial en un grau reconegut igual o
superior al 33%.)
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Enchanted April
(Un abril encantat)

Mike Newell. 1992. Gran Bretanya. VOSC. 95’.
Els dies de pluja a Anglaterra són molt llargs i són donats
a les lectures pausades. Un d’aquests dies, en els anys
vint del segle passat, l’encantadora Lottie Wilkins llegeix
per casualitat l’anunci del lloguer d’una bella mansió en
la sempre assolellada Itàlia. Per allunyar-se dels cels grisos i de la monotonia d’un marit de semblant tonalitat
decideix buscar a tres companyes amb les quals afrontar
les despeses de la magna aventura. Les quatre dones
s’embarcaran juntes en un viatge al paradís, encarnat
per una casa amb vista sobre el mar Mediterrani escalfat
per un amable sol d’abril, un jardí i una naturalesa salvatge plagada de contrastos... l’escenari perfecte perquè
les passions adormides o oblidades, surtin dels seus recòndits amagatalls i provoquin la resurrecció de les fredes dames britàniques.

ORGANITZEN
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Rivers and Tides
(Rios y mareas)

Thomas Riedelsheimer. 2001. Alemanya-FinlàndiaGran Bretanya-Canada. VOSE. 90’.
Andy Goldsworthy és un dels artistes més famosos del
conegut moviment land-art britànic. Diferenciat del seu
homònim americà, el land-art de les illes del Regne Unit
es torna més íntim, personal i sempre ple de delicada
poesia. “Rius i marees” és una pel·lícula documental sobre el treball d’aquest creador resident a Escòcia. A través de les seves imatges, de lenta cadència, ens anem
endinsant en els processos de gestació i producció de
les seves obres. Veiem d’aquesta manera, els seus passeigs pel camp en els quals va trobant font d’inspiració i
materials... fulles, pedres, branques, terres, aigua, gel...
tot es va transmutant a través de les sàvies i pacients
mans d’Andy Goldsworthy en un art que basa la seva
radicalitat en el seu caràcter efímer i mutant a imatge i
semblança de la naturalesa en la qual s’inspira.

www.bomarzo.es

