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Un home decideix deixar-ho tot i desaparèixer per les muntanyes.

NOTA DEL ACTOR
 
La naturalitat de la proposta d’en Christophe va fer que  
el vertigen desaparegués en uns instants. Vaig sentir que el 
repte passava per despullar-me interioment i no pas davant  
la càmera
L’experiència va ser un recés de pau, on el mirall no existeix  
i el protagonisme depèn de l´entorn. Un alliberament per  
l’ànima i un repte a l’instint.
La comunicació amb en Christophe va ser sempre més 
intuïtiva que explícita: compartíem la senzillesa d’un camí vital i 
universal. Mai vaig buscar ser un professional en el paper  
d’El perdut.
Un regal, on el silenci és la música i l’eco la teva guia.

Adri Miserachs, març del 2016

NOTA DEL DIRECTOR

Inspirada en la història real d’un jove pagès andalús que va 
viure catorze anys al bosc, aquesta pel·lícula m’ha permès 
apropar-me a una altra història que em seduïa des de feia 
molt de temps: la de l’escriptor Henry David Thoreau, que 
va reflectir la seva experiència en el llibre “Walden.” Thoreau 
va viure més de dos anys en una cabana en un bosc, a prop 
d’un llac, a Massachusetts. El jove pagès va sobreviure durant 
catorze anys a les muntanyes de la Serra Sur, a Andalusia. 
L’experiència voluntària d’una ruptura radical amb la societat 
i la civilització, la immersió total en un entorn natural, el desig 
de viure amb el mínim necessari així com sentir-se feliç en 
harmonia amb els altres éssers vius; aquests són els elements 
de fons de la pel·lícula.
El perdut és una ficció profundament ancorada en la realitat: 
una història universal, la d’un home que decideix enfrontar-se 
a la naturalesa i reconstruir una vida lluny de tot i de tothom. 
Vaig treballar amb un actor no professional molt proper al 
personatge per viure amb llibertat una experiència de la realitat, 
evitant psicologismes, interpretacions, buscant la veritat. Tot 
rau en la seva presència, la seva mirada, els seus gestos. La 
narració és mínima cedint protagonisme a les sensacions, les 
atmosferes, la poesia. Vaig filmar amb molta llibertat, càmera a 
la mà, sempre amb llum natural, so directe, esborrant totes les 
fronteres entre ficció i realitat.
A través de l’aventura vital d’aquest home, sol, al mig dels 
boscos i les muntanyes del Pirineu català, va apareixent 
l’odissea de la humanitat, una filosofia del món, un cant  
d’amor a l’èsser humà.

Christophe Farnarier, març del 2016



FILMOGRAFIA

2016 El perdut
2012 La primavera
2010 Le premier rasta
2009 Blow horn (direcció de fotografia)
2009 Familystrip (direcció de fotografia)
2008 El somni
2006 Honor de cavalleria (direcció de fotografia)

CHRISTOPHE FARNARIER, director, guionista i director de 
fotografia (Marsella, 1963)
 
Estudia Literatura Francesa i Història de l’Art a les Universitats 
d’Aix-en Provence i la Sorbonne. 
A França escriu, dirigeix i produeix els seus primers 
curtmetratges de ficció, destacant Love Kills (1990), estrenat  
al Festival de Clermont-Ferrand. Treballa també amb el director 
Karim Didri en títols com Bye-bye (1995), seleccionat al Festival 
de Cannes i en Citizen Ken Loach (1997) de la sèrie Cinéastes 
de notre temps. 
És el director de fotografia dels llargmetratges Honor de 
cavalleria (2006) dirigit per Albert Serra, seleccionat a la 
Quinzaine des Réalisateurs; Familystrip (2009) i Blow horn 
(2009) dirigits per Lluís Miñarro.
En el 2008  Christophe Farnarier estrena al Festival Internacional 
de Locarno el seu primer llargmetratge documental, El Somni, 
que es projectarà en festivals com Mar del Plata, Màlaga, 
Munich, París, Toulouse o Montreal. 
En el 2010 codirigeix amb Hélène Lee el documental Le Premier 
Rasta, filmat a Jamaica. 
En el 2012 estrena en el Festival IDFA d’Amsterdam el seu 
llargmetratge documental La Primavera participant després  
en certàmens com el Festival de Màlaga o Documenta Madrid.
El Perdut és el seu primer llargmetratge de ficció. S’estrenarà 
en el Festival de Cine Español de Málaga i seguidament en el 
Festival Internacional de Cinema D’Autor de Barcelona.
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El Perdut és una pel·lícula produïda per Pantalla Partida (La 
Herida, Mapa, Basilio Martín Patino. La décima carta), DDM 
Visual (La lapidation de Saint Étienne, La fossa, Darrere la 
porta, Artèria invisible) i Cosmographe Productions (Un assiégé 
comme moi, Ceux du rivage, Une chambre syrienne, La cité 
du soleil),amb la participació de Televisió de Catalunya - TV3 
i la col·laboració de ICAA, ICEC, CNC i la Région Languedoc 
Roussillon - Midi Pyrénées.
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