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“...El jardín es el lugar donde se
consuma la reunificación de la
naturaleza y la cultura, la pérdida de
esa unidad original es la pérdida del
jardín o paraíso...
Salir del jardín es entrar en el
tiempo, empezar a caminar en el
plano de la historia. Y a lo largo de la
historia hemos ido en todo
momento, plantando jardines, eco y
promesa del jardín donde no existía
la muerte y que quisiéramos
reconstituir...”
Elogio del calígrafo. Jose Angel Valente.
Al llarg de la història, les arts han mirat al jardí i l'han reflectit en les seves obres de
diferents maneres. La música, la literatura, les arts plàstiques, totes les manifestacions
artístiques han anat recollit el què al jardí anava passant i li han retornat la seva particular
mirada. El cinema, des dels seus començaments, ràpidament se'ls va unir. Aquest
programa pretén gaudir d'una sèrie de mirades al jardí des del setè art; es tracta d'una
selecció de pel·lícules i documentals on el tema central és el jardí. Les diferents pel·lícules
proposades s'apropen al jardí des de diferents perspectives i mirades.
COORDINADOR DEL CICLE

Ignacio Somovilla és Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona i en
dret per la Universitat d’Oviedo, continua la seva formació obtenint el Màster en gestió
cultural a Bristol (Anglaterra). Col·laborador habitual del programa de ràdio nacional La
vida en verde, també ha escrit nombrosos articles sobre història, estètica i del jardí en
diferents mitjans de comunicació com The Plant, Garden Historic Review Goya o Verde es
vida. Docent i conferenciant en universitats i centres especialitzats, (“Bloomsbury: cine,
vidas y jardines” pels cursos d´estiu de la universitat d´Alacant, “A través del espejo:
algunas miradas del cine al jardín” en el Jardí Botànic de Barcelona) Al 2010, va
comissariar l’exposició “Paradís perdut; alg (unes) miradas al voltant del jardí”, que
mostrava la vigència del jardí en el treball de alguns artistes contemporanis i que incloïa
un cicle de cine i jardí. Al 2013 va publicar el llibre “El jardí amagat: espais verds a la

ciutat”, premi al millor llibre de jardins de la Associació espanyola de parcs i jardins
públics. . http://ignaciosomovilla.wordpress.com/

Inauguració del cicle: dimarts 13 setembre.

A little chaos (2014) Alan Rickman.
http://www.imdb.com/title/tt2639254/

Dimecres 14 setembre
The gardener (2012) Mohsen Makhmalbaf
http://www.imdb.com/title/tt2772966/?
ref_=nm_flmg_wr_2

Un director de cine iraní y su hijo, viajan a Israel a investigar
acerca de la religión bahai. Jóvenes de todas partes viajan
a Haifa, el centro de esta religión. Los que sirven en los
jardines que rodean los lugares sagrados, desarrollan
actitudes de amor y paz a través de sus interacciones con
la naturaleza.

Dijous 15 setembre
Up the Villa (2000) Phlip Haas.
https://www.youtube.com/watch?v=CGVQN49xEaI
La fascinació que Italia ha tingut sobre el món
anglés es plasma en nombroses pel·lícules, como
aquesta que volta sobre la vida en una villa
fantàstica.

Divendres 16 setembre
El meu jardiner i altres passions (in) confessables.

• Dioses y monstruos (Gods and
monsters) (1998) Bill Condon

Disabte 17 setembre
Programa doble: la piscina es va convertir en
element imprescindible dels jardins de la
segona mitat del segle XX. Després del
nadador, la piscina recupera el seu tarannà
estàtic, i es converteix en l´element al voltant
de la que gira tota la historia.
La piscine (1969) Jacques Deray
https://www.youtube.com/watch?v=6Y_6pnkN20
The swimming-pool (2003) François Ozon
https://www.youtube.com/watch?
v=j7T7YZF3MjQ

Diumenge 18 setembre
Documentals:
Culturas en transición (2011) Niels
Aguilar, 53´
http://www.youtube.com/watch?
v=iPgd835SWN0
Broolyn farmer (2013) Michael
Tyburski, 27´
http://vimeo.com/78106436
El sueño del mirlo, (2012) Klaus
Jack, 15´
http://vimeo.com/37767990

Dimarts 21 setembre
Eedenistä pohjoiseen (2014) Virpi Suutari, 73´
Documental finlandés que explora las relaciones
de diferentes parejas con sus jardines. El título se
podría traducir por algo así como “Apasionados
del jardín”.
http://www.youtube.com/watch?v=iV2kMMfPkv0

Dimecres 22 setembre

El Jardín (The Garden) (1990) de Derek
Jarman (98´)
El director anglès recorre el seu propi jardí, en
l'Anglaterra rural, mostrant nombroses
escenes de la passió de Crist, mutades en les
d'una parella gai, alhora que va realitzant un
collage d'imatges aparentment sense relació
entre elles.

Calendari
gen
Recerca, i recopilació. Definició de
programa final
Disseny del tríptic, redacció textos,
Repartiment fulletó a la Brolla i a
QCultura
Roda de premsa, difusió general
Cicle 13/23 setembre
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