
Joan i Josep Durany en Misterios de Barcelona, dels germans 
Solá-Mestres, un exemple de serialització a la francesa.

justificat quelcom de semblant entre nosaltres. Aquí, però, 
en comptes de l’òpera, hom escollí la sarsuela com a pro-
ducte més típic. L’una darrera l’altra, les sarsueles del reper-
tori van fer una mesquina carrera fílmica de caràcter estre-
tament provincià. Els llibrets de moltes d’elles no tenien cap 
contacte possible amb una cultura estrictament feta d’i-
matges i de tries rítmiques d’elles mateixes. Però si des 
d’un punt de vista tecnològic o estètic no van aportar res 
de positiu, contribuïren, en canvi, molt negativament im-
pedint el desenvolupament d’un cinema com a mitjà d’ex-
pressió autònoma, alhora que introduïen la desviació «folk-
lòrica», amb majas, manólas, bailaoras, toreros, pichis, 
chulos, castizos, etc., i això substituí un real tipisme dels 
països catalans per uns tòpics de procedència aliena. Els 
germans Cuesta, de València, havien guanyat bons dîne-
rons amb els documentals, argumentats en alguns casos, 
d’origen tauròmac. Cal explicar la moda pel fet que ja 
en aquell temps, sense esperar la tergiversació del turisme 
actual, els films tauròmacs obtenien una seguretat d’ex-
portació, tot i que l’eslògan Spain is different i la massi- 
ficació del turisme encara no havien estat inventats. Però 
si les cintes de toros i de toreros tenien el justificant del 
negoci, de l’exportació, no podem dir el mateix de les adap-
tacions de sarsueles que, de manera natural, no tenien cap 
altre mercat que el del país on eren produïdes i encara, 
en el cas dels països de parla catalana, reduït a només 
una part de la població espectadora.
En el concepte de provincianisme aplicat al cinema català 
anterior a la Guerra Civil, podem distingir-hi, doncs, dues 
vessants: el mimetisme esquifit dels productes internacio-
nals i l’acceptació de formes foranes a la nostra cultura 
pròpia, procedents dels aspectes més diferenciadors de les 
altres cultures peninsulars principalment els provinents de 
formes artístiques de consum del nivell més baix, tant ar-
tístic com intel·lectual i els procedents d’una adulteració 
mitificadora de la manera de viure popular a Andalusia, 
a Madrid o a Aragó.
El provincianisme del cinema català no havia de quedar-
se en aquesta tria de temes, sinó també en la mateixa es-
tructura industrial i comercial del negoci. En els primers 
anys d’existència del cinema. Barcelona era el cap de pont 
per a l’exportació de productes fílmics europeus de la més 
diversa procedència cap als mercats iberoamericans. Quan 
després, bé que d’una manera molt relativa, hom anà a 
una certa expansió, paradoxalment aquestes possibilitats 
de zona de contractació i les d’una obertura de nous mer-
cats foren gairebé abandonades del tot.
Si els anys de la Dictadura representaren la subjugació 
d’una expressió autòctona, el fet havia d’agreujar-se amb 
l’aparició del cinema sonor. Un cinema sonoritzat en ca-
talà tenia ben poques possibilitats d’exportació, ja que el 
doblatge de films en altres llengües era difícil en els pri-
mers anys d’ús de les noves tècniques. Però l’exportació, 
ja en aquell moment, era l’única garantia de rendabilitat 
de les petites cinematografies. Això, amb tot, és una altra 
qüestió que només traiem aquí perquè havia de contribuir 
encara més a la definitiva provincianització dels productes 
barcelonins i valencians. — MIQUEL PORTER-MOIX.

noticiari
ROMANTICISME, UNA NOVA 
VISIÓ
Després de l'èxit aconseguit amb 
España, otra vez, Jaume Camino 
prepara el seu nou film. El guio, 
escrit en collaboració amb Romà 
Gubern, exposa un conflicte d'ideo-
logies en plena època romàntica, 
basant-se en les relacions amoro-
ses de George Sand amb Frede-
ric Chopin. Des de feia temps es 
dibuixaven els símptomes d'un 
neoromanticisme en més d'un as-
pecte de la nostra cultura. Ara, 
amb una voluntat de lucidesa, 
de «desmitificació», com se'n diu 
avui, els films de Gemino semblen 
voler posar les coses en clar.
La cinta serà gairebé íntegrament 
rodada a Mallorca, a Vallde-
mossa i a d'altres indrets. Pel que 
en sabem, serà un film en color 
amb una ambientació i un trac-
tament històric seriós. Com a pro-
tagonista femenina hi apareixe-
rà Lucia Bossé, la qual, després 
de la seva intervenció al Noc-
turn 29, de Portabella, sembla 
haver-se afeccionat als realitza-
dors catalans.

LA SETMANA DE MOLINS 
DE REI
La ja esmentada pel·lícula Noc-
turn 29, de Portabella, fou retira-
da pel seu autor de la mostra de 
Molins de Rei. Això no obstant, 
els entusiastes promotors de la 
sisena edició de la «Setmana» 
pogueren reunir una programació 
ben interessant. Cal fer notar que 
el «cinema espanyol», protago-
nista de la mostra, quedà repre-
sentat per dos films catalans: Di-
tirambo, de Gonçal Suárez, i 
Después del Diluvio, de Jacint 
Esteva, i per un homenatge als 
peoners catalans, en el qual fo-
ren projectats alguns films antics 
i l'excel·lent El món de Fructuós 
Gelabert, de J. F. de Lasa, i un 
programa basc en què fou pre-
sentat el documental llarg Ama 
Lur. A part d'aquests films, la 
resta de la programació inclogué 
dos films mexicans —Nazarin, de 
Luis Buñuel, i Tarahumara, d'Al- 
coriza—, un film cubà —Aventu-
ras de Juan Quinquin, de García 
Espinosa —■ i un film argentí -—- Los 
jóvenes viejos, de Rodolfo Kuhn —. 
També foren dedicades tres ses-
sions a films de producció espa-
nyola que poden ésser inclosos 
en la denominació de «maleïts» 
pel fet d'haver estat estrenats en 
circumstàncies inadequades o de 
no haver arribat a ésser estre-
nats: Vida de família, de fosep- 
Lluís Font; Los dinamiteros, d'A- 
tieza, i La rana verde, de josep 
M. Forn. Tres cintes de desigual 
valor però que, per llurs caracte-
rístiques, representaven, en el mo-
ment de la producció, un eriorç

d'honradesa mostrativa i un d« 
sig de crítica que no van ésser re- 
coneguts. En una sessió infantil fou 
projectada la versió que Alexaj. 
dre Martí ha fet d'una novella de ¡ 
Folch i Torres, Elisabet. En conjunt, 
doncs, la sisena «Setmana» ha tin-1 
gut un triple interès: una progra-i 
mació informativa amb una de-
cidida voluntat de revisió, une 
posició combativa davant el cot 
mercialisme exacerbat de la pro 
ducció recent i un clima al més 
allunyat possible de la faramalla: 
freqüent als «festivals».

SOBRE «VENT DE GROP.»
Francesc Rovira Beleta, que n'ha 
enllestit ja el guió, en col-labore- 
ció amb Joaquim Jordà, es pro 
posa de rodar ben aviat una 
versió de Vent de grop, la no-
vel·la d'Aurora Bertrana. Hom diu 
que en serà protagonista Jorn- 
Manuel Serrat. Hem sabut qué els 
productors no estan ben decidits j 
a rodar la cinta a la Costa Brava 
i que s'inclinen a fer-ho a Ma-
llorca.

DOS CONCURSOS
CINEMATOGRÀFICS
«Films Contacto» ha fet saber que 
convoca dos concursos, un d'ells t 
de curts realitzats per gent jove 
i un altre de guions. Les dades 
concretes per a aquests concur-
sos poden ésser sol·licitades a lat 
casa esmentada. Per la nostra | 
banda creiem que la iniciativa, 
que segueix la del «Cineclub del 
Foment de les Arts Decoratives» ¡ 
i ho fa en un clima de proles- 
sionalitat, pot ésser d'una utilil 
tat insospitada. D'una banda àju-l 
dará a promocionar persones i 
iniciatives. D'altra banda, pol 
contribuir poderosament a afermar 
el signe investigatiu i renovador I 
manifestat en la producció cata-¡ 
lana d'ara.

UN CURS D'INICIACIÓ 
A VILAFRANCA DEL PENEDÍS

11
El Cineclub Vilafranca, sota e- 
patrocini de l'Ajuntament de lo 
població, organitzà un curs de 
formació cinematogràfica que, o 
més d'haver estat un èxit de pu-
blic, pot significar el començs 
ment d'unes activitats cultural 
que prendrien el cinema com J 
mitjà. Hi participaren Antoni V- 
Kirchner, amb una «Introducá 
al curs», Miquel Porter-Mod 
— Història del cinema: èpoa*
nuda» —•• Seguiran conferència 
le Terenci Moix —Història de 
cinema: vint-i-cinc anys de cM 
na sonor—, Pere Ignasi Fago-

■elle Vague als nostres oies" 
osep M. López i Llavi — Noci<* I 
Meniques —, Enric Lahosa 
inema, fenomen del nosfc i 
emps —- i Romà Gubern •" 
:inema com a llenguatge • *" 
es les sessions van acompanyo l 
les de projeccions de cfflv 
rdients al tema. ,,

M. P-f-
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