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Para admirar se necesita grandeza, aunqae parezca paradójico. Y por eso tan pocas veces
el creador es reconocido por sus
contemporáneos. Lo hace
siempre la posteridad, o al menos esa especie de posteridad
contemporánea que es el extranjero. La gente que está lejos. La que no ve cómo tomas
el café o te vestís.
Ernesto Sábato

Lleva'm el cigarret de la boca
(Bogart)
Has sentit moure's la terra?
(Hemingway)
Un tennis, tal vegada
(Bogart)
Els actors han de ser tractats com
a ramat (Hitchcock)
... Sempre tendrem París
(Bogart)
No valorarem renuncies i passes enrere fetes a títol personal quant a la
defensa d'actors que figuraven a les
llistes negres durant la caça de bruixes macarthiana. Pensarem només
en la petjada cinematogràfica. Sam
Spade, Philip Marlowe, Bogey.
ELL, Bogart, al costat de Hemingway, George Cukor i el fotògraf
James Wong Howe, desfilaran per
la pantalla del Centre de Cultura durant el cicle d'homenatge organitzat
per celebrar el centenari de tots
aquests personatges.

mestres és una manera de ser agraïts
i al mateix temps d'aprofitar-nosen totes les persones, aficionades al
cinema, que els professam admiració.
Per petjades, i per potadetes, les que
han deixat els Goya. Trueba guanyador davant Garci. Només la millor interpretació masculina de
Fernando Fernán Gómez impedeix
parlar d'un fracàs si més no contradictori. Si l'Acadèmia decideix que
El Abuelo és la millor pel·lícula per
representar-la ala concessió dels òscars de Hollywood, per què llavonses cau derrotada als premis locals?
La resposta és en el vent i aquests
dies no bufa gaire. •

Paral·lelament, en un tren d'idèntic recorregut, compareixerà Alfred
Hitchcockpel mateix motiu. Ferreconeixement públic al llegat dels
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