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DIFICULTATS 

I DEFECTES-IV
per Miquel Porler-Moix

Aquest cartell dóna una idea prou clara de la migradesa amb 
què fou realitzada la segona versió fílmica de la peça de Víctor 
Balaguer. 
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L’optimisme dels primers anys trentes 
semblava que havia de fer possible 
una definitiva entrada del cinema en 
la realitat conseqüent d’un país en 
marxa. Als periòdics de l’època apa-
reixen rúbriques cinematogràfiques 
ben interessants i àdhuc, de moment, 
molt ben informades. Algunes planes, 
com les de la revista «Mirador», són 
exemplars en aquest aspecte. Les fa-
moses sessions organitzades per l’es-
mentat setmanari han quedat dins la 
memòria dels cinèfils catalans com 
a exemple d’oportunitat i d’eficàcia. 
D’altra banda, alguns artistes i intel-
lectuals catalans demostren llur inte-
rès pel fet fílmic. Així, Josep M. de 
Sagarra, a les cròniques de L’Aperi-
tiu inclou planes d’una nitidesa i 
d’una visió lúcida que poden fer espe-
rar un canvi d’actitud general per part 
d’artistes o d’intel·lectuals de casa nos-
tra. A «La Publicitat», Foix posa més 
d’una vegada l’accent agut en qües-
tions relacionades amb el cinema. El 
«manifest groc» de Dalí, Gasch i Mon-
taña s’ocupa de demanar una atenció 
més gran envers el cinema, en contra 
d’espectacles de caire tradicional. El 
mateix Dalí, de París estant, col·labora 
a les dues primeres cintes de Luis 
?3?uel ~Le chien andalou i L’Âge 
“ , mentre el cinema amateur dels
mateixos anys malda per trobar fór-
mules més aproximades a l’avantguar-
da que no pas a la feina mesquina 
neis esquifits fabricants. Aleshores 
apareix la bibliografia cinematogràfi- 
? ®n català, amb els llibrets de Mas- 

.°~Ventós per a la «Col·lecció Minerva» 
alguns d’altres. L’aportació més in- 

,,n„sPa.nt és, en l’aspecte dels llibres, 
p, a. teòrica del film de Guillem Díaz- 
nró a’m cuttura del cinema, i des- 
laii f ó c^nema soviètic, de Josep Pa- 
inva t Universitat i als centres de 
vim + apareix el cineclubisme, mo- 
_ ,nent nat a França però ràpidamentadaptat aci amb traça. A les cartelle-
e]„ es cinemes comencen a aparèixer 
en í>tíC)?ra?les doblats o subretolats 
de també es generalitza l’ús
cinem?fbllc.itat catalana en qüestions 
mostra d’§ràfi(ïues' No hi ha> però’ cap

una producció que respongui

al moviment visible en altres camps. 
En pintura, en escultura, en arquitec-
tura, en música, en literatura, etc., 
l’esforç d’una avantguarda és mani-
fest. En cinema, només un intent, El 
Cafè de la Marina, de Domènec Pruna, 
sobre guió de Sagarra, i, encara, no 
reeixit. La cinta, començada amb en-
tusiasme, no arribà a l’estrena pública 
en la versió sonoritzada en català. És 
difícil d’explicar-se el perquè d’aquest 
desert sense adonar-se del mal de 
l’importantisme i del contagi de per-
feccionisme que mou bona part de la 
Catalunya-pensant. Les obres filològi-
ques van endavant, les obres públiques 
també, però ens trobem davant per 
davant d’una cultura burgesa que té 
un estúpid parer: cal educar les mas-
ses segons la viva imatge de la pater- 
no-burgesia. La radiodifusió, pel que 
té de noticiari al dia, i la premsa pel 
mateix fet i perquè s’entronca amb la 
vella dèria de la lletra impresa, encara 
troben una manera de surar. El ci-
nema no l’entén ningú si no és com a 
forma de consum de productes es-
trangers. Mentre els catalans s’han po-
sat seriosament a descobrir i han 
participat en el cubisme, en el dada, 
en el surrealisme... en lletra i en imat-
ge immòbil, la imatge dinàmica no és 
tinguda en compte sinó per comptades 
persones. A la revista «Hèlix», de Vi-
lafranca del Penedès, Joan-Ramon 
Masoliver opina que hauríem de pren-
dre exemple dels russos. Però a l’esfera 
de la finança, en la possibilització de 
la producció, ningú no se n’assabenta. 
Hom podia esperar que si no érem ca-
paços de fer a Barcelona el que Dalí 
feia a París, almenys ho fóssim de fer 
un cinema de consum però relacionat 
amb les veritats culturals i sociològi-
ques del país. Ningú no va fer res, i 
l’arribada del 1936 ens trobà amb un 
buit tan total que ni quan el cinema 
hauria estat una arma de propaganda 
i de difusió ideològica estrictament

Dali fa cinema, en col·laboració amb Bu-
ñuel. Se situa a l’avantguarda I no s’equi-
voca. Però ha de treballar a París (Le
chien andalou).

necessària, durant la guerra, hom va 
haver de confiar en André Malraux, 
en Joris Ivens, en Romà Karmen —■ un 
francès, un holandès i un rus — per a 
plasmar el reflex de la tragèdia. Un 
«Servei cinematogràfic de la Genera-
litat», depenent de la Comissaria de 
Cultura, i el «Sindicat Únic de l’Es-
pectacle» van ésser improvisats, amb 
uns resultats tan esquifits que, a. l’ho-
ra d’historiar, ni compten. Les infil-
tracions d’elements anteriors, i no 
precisament dedicats a assolir èxits 
per a la República, la manca de pre-
paració seriosa dels «artistes», que 
contrastava amb la modernitat i amb 
la seriositat de l’utillatge i dels ele-
ments humans i tecnològics, la frivoli-
tat, les baralles internes i la ja esmen-
tada mania del perfeccionisme, són 
factors que expliquen, en part, l’as-
pecte vergonyant i negatiu que el ci-
nema mostrà durant els anys decisius. 
La major part de la producció catala-
na, entre 1931 i 1940, és de caracterís-
tiques ben semblants a les assenyala-
des a l’article anterior d’aquesta sèrie. 
No sortim de l’alienació cultural, del
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La temàtica catalana es posà de moda 
al moment culminant dd la mania pseudo- 
historicista del cinema espanyol (El tam-
bor del Bruch).

El Judes, amb tots els seus defectes, 
fou un notable esforç que no tingué ma-
jors conseqüències per causes circums-
tancials.

provincianisme o del pintoresquisme, 
que no arriba ni a «pairalesc».
En l’aspecte industrial i comercial, el 
cinema barceloní es limita a fer la 
viu-viu, amb un raquitisme endèmic 
que no ha superat encara la crisi de 
1920. En el pla artístic, es defineix per 
una mancança absoluta de recerca i 
per un simple mimetisme de productes 
aliens. En el terreny cultural, no tras-
llueix ni un sol vestigi d’una possibi-
litat pedagògica o d’una informàtica 
mínimament seriosa. Ineficàcia social 
i política d’una realitat que només 
existeix en un pla trist de deixadesa. 
La fi de la guerra havia de portar, 
naturalment, unes condicions de tre-
ball molt més dificultoses : sistemàtica 
de la censura, aïllament cultural de la 
resta del món, manca de primeres 
matèries, desmantellament d’estudis i 
de laboratoris. Els primers anys, fins 
ben entrat el segon quinquenni de la 
dècada dels quarantes, tenen molta 
més excusa i una més planera expli-
cació que no el que hem analitzat fins 
ara. Moment de vaques magres, també 
moment de l’estraperlo, el diner és a 
les mans d’un grup que no té cap 
consciència d’un deure social, o que el 
té en les directrius d’allò que hom 
anomenà «la autarquia» financera i 
«el nuevo orden». Ara, quan callen els 
llibres, quan han desaparegut la ra-
diofonia i els òrgans de premsa, quan 
no canten els orfeons ni les rotllanes 
de les sardanes arriben al carrer... ara 
sí que sembla lògic el silenci de les 
imatges no-nades. Després vindrà, 
però, la represa, i, conjuntament, la 
inclusió del cinema català en la sis-
temàtica del cinema espanyol. Serà, 
doncs, per a nosaltres tant certa la 
definitòria de les cèlebres converses 
de Salamanca com ho fou per a la 
cinematografia fabricada a Madrid.
Una mica abans de 1950 apareix la 
llum d’una esperança: els temes de la 
literatura catalana o de la història 
comencen a trobar el lloc que els cor-
respon en la producció. És el moment

de Don Juan de Serrallonga, de Gas-
có, d’El tambor del Bruch, d’Iquino. 
Els qui tornen de l’exili pensen que 
han de temptar la sort, i sorgeix la 
còpia sonoritzada en català d’El Ju-
des, d’Iquino. Però aquesta primera 
temptativa no trobarà continuïtat per 
condicionaments administratius, i cal-
drà esperar la dècada dels seixantes 
per a Maria Rosa.

MIQUEL PORTER-MOIX.

noticiari
MOSTRA 69, DE LA UCA

En una nova manera de veure les coses, els 
de la Unió de Cineastes Amateurs de Bar-
celona presenten aquesta «Mostra» que, fu-
gint de la mania concursística, es regirà per 
mitjà d'un jurat d'admissió que no atorgarà 
premis. Es tracta tan sols de donar una idea 
d'allò que hagin produït els amateurs i que 
tingui una categoria i una representativitat. 
Hom articula la selecció en tres seccions au-
tònomes — Retrospectiva, Experimental i Inè-
dita — i assegura a tots els participants 
admesos el repartiment d'uns fotogrames amb 
l'anagrama de la UCA, com a comprovant de 
qualitat.

CONFRONTATION V

Els «Amics del Cinema» de Perpinyà han 
organitzat, com cada any, llur «Confronta-
ció», visió d'una quantitat important de films 
sobre un tema monogràfic. Enguany el tema 
escollit ha estat la guerra europea. Les cin-
tes més representatives d'aquesta fita històri-
ca hi seran presentades en una ordenació que 
permetrà de valoritzar-les, no pas de manera 
tradicional, sinó veient-les des d'un punt de 
vista actualitzat. La missió primera que es 
proposen les «confrontacions» és revisar les

valoracions admeses pels historiadors del ci-
nema. Entre . les projeccions anunciades, més i 
de quaranta llargs, hi ha la cinta de Joan- - 
Baptista Bellsolell. Qui a tué Jaurès? Eh t 
estudiosos tindran, durant una setmana, de1 
30 de març al 5 d'abril, la possibilitat de cc- ■ 
néixer directament una sèrie d'obres citades i 
contínuament als llibres però ben poc conegu- 
des pels espectadors actuals.

CURS D'INICIACIÓ CINEMATOGRÀFICA 
A LA SEU D'URGELL

Un grup de joves entusiastes ha organitzat, 
per al mes d'abril, un curs d'iniciació al ci-
nema, amb conferències d'història, de tècnica: 
i d'estètica a càrrec de Romà Gubem, Joan E i 
Lahosa, Josep M. López i LJaví, Antoni V, ' 
Kirchner i Miquel Porter-Moix. Totes les con- t 
ferències aniran acompanyades per una ses-
sió amb la projecció d'un film exemplar i del [ 
fòrum corresponent. Després de la initiative | 
del Cine-club de Vilafranca, aquest és el se- ¡ 
gon punt de la nostra geografia que emprèn 
enguany la feina de preparació. Recorden j 
que l'any passat hom va fer quelcom de sem-1 
blant a Lleida, i desitgem que la tasca sigui 
ben aviat continuada arreu.

DOCUMENTALS BIOGRÀFICS
DE J. F. DE LASA

Després dels resultats obtinguts amb El món 
de Fructuós GelabeTt, Lasa prepara una nova ! 
versió, en 35 mm, del Josep M. de Sucre, 
renovada i enriquida amb materials inèdits, 
i alhora treballa en un film sobre la figura « 
de Segon de Chomón, l'aragonès fincat a i 
Barcelona que fou peoner del cinema català 
i que introduí al nostre cinema primitiu el 
gust pel fantàstic i que, després, havia d'acon- ¡ 
seguir una anomenada mundial amb els seus I 
descobriments tècnics portats a terme a Fran-
ça i a Itàlia.

ELS DOS ANYS DE LES SALES D'ART 
I D'ASSAIG
El cinema Publi, primer dels salons peninsu-
lars dedicats a la nova especialitat, ha ce-
lebrat els dos primers anys de tasca. Una | 
senzilla constatació de les cintes que, 1 es-
mentada sala ha ofert als afeccionats és su-
ficient per a fer-nos sentir satisfets del pa: 
que hem fet. D'altra banda, si a Barcelona 
i a València les sales eren una necessitat 
més ho resulten encara a les altres ciutats 
i viles catalanes, a les quals la feina de ton 
mació cinematogràfica es fa més difícil. s 
per aquest motiu tan encoratjador que,Man- i 
resa compta ja amb una programació. se‘ | 
manal assegurada dins la modalitat, i n® | 
demanar que la taca de cultura s estengn- 
amb urgència a tots els racons del país.

M. * i

ÍNDEXS I TAPES
SERRA D’OR 1968

Si us interessen, 
encarregueu-los 
a l’Administració 
de SERRA D’OR 
(Apartat 121, Barcelona)
i us seran enviats als darrers 
dies d’abril, contra 
reembossament, 
al preu de 40 pessetes 
els índexs i de 80 pessetes 
les tapes.
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