
La flor
Ebiblio

Consta de tres parts i ens proposa un viatge per el mon (geogràfic i del
cinema) amb homenatges a gèneres i autors, amb cites, referències
òbvies i ocultes. Les històries són variades (mòmies precolombines,…

Conversaciones con mi jardinero
Ebiblio

Després d'haver-se donat a conèixer a Paris, un pintor quinquagenari
torna al seu poble natal a la França profunda, per instal·lar-se a la casa on
va passar la seva infantesa. Un jardí de bones proporcions envolta l'edifi…

Flors trencades
Ebiblio

Un viatge sentimental en el que Jarmusch enllaça amb ESTRANYS AL
PARADÍS fent servir Bill Murray com a guia conductor. Don Johnston (Bill
Murray) ha estat abandonat per la seva darrera xicota (Julie Delpy). El…

Flores de equinoccio
Ebiblio

Després d'anar a un casament, Wataru Hirayama considera que ha arribat
el moment de casar la seva filla gran, Setsuko. Ignora que ja està
compromesa amb Taniguchi, un oficinista a qui aviat traslladaran a un…

Per aquest temps de flors també un volem proposar un petit recull de pel·lícules amb
noms de flors, plenes de flors o que elles mateixes són una petita flors.

Flors
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El señor Ibrahim y las flores del Corán
Ebiblio

Als tretze anys, Momo es troba abandonat a la seva sort. Té només un
amic, el senyor Ibrahim, un botiguer àrab al carrer Azul. Però les
aparences enganyen i ni el carrer Azul és blau ni l'àrab és àrab. I la vida n…

Once
Ebiblio

Òpera prima de John Carney, un director de musicals moderns com 'Begin
Again' o 'Sing street'. Va guanyar l'Oscar a la millor cançó original. Glen és
un cantant i compositor que interpreta les seves cançons pels carrers d…

Cerezos en flor
Ebiblio

Només Trudi sap que Rudi, el seu marit, pateix una malaltia terminal.
Depèn d'ella dir-li o no. El metge suggereix que facin alguna cosa junts,
alguna cosa que feia molt que volguessin fer. Trudi decideix no dir-li al se…

Abans del fred hivern
Ebiblio

Un superb duel interpretatiu entre la Kristin Scott Thomas i el Daniel
Auteil es lliura en aquest drama romàntic de Philippe Claudel. Paul és un
neurocirurgià de 60 anys. Està casat amb Lucie i sempre han estat feliço…

Mary y la flor de la bruja
Ebiblio

Un dia, mentre passa les vacances d'estiu amb la seva tia àvia, Mary
segueix a uns gats fins a un bosc proper. Allà troba unes flors que tenen
un estrany poder luminescent. Aquestes flors acaben donant vida a una…

Flor de cactus
Ebiblio

Adaptació d'una obra de l'humorista i dramaturg Abe Burrows. Aquesta
comèdia va suposar per Goldie Hawn un Oscar i un Globus d'Or. Julian
Winston (Walter Matthau) és un solter que va per la vida de seductor. A l…
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