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Estiu. incendis i cinema
l'estiu, el cinema és un refugi. Ficar-se

Si ens deixam de disquisicions cinèfiles i sor-

institució privada com és SA N O S T R A ,

a mitjant capvespre, amb aquell bater

tim de la sala, veurem que els incendis forestals

s'implica clarament en la defensa del nostre

de sol, dins una sala refrigerada a veure

són un problema greu. Els darrers anys el total
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una bona pel·lícula és un sibaritisme a

de superficie forestal cremada a les Illes Balears
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visualitzen du per títol Bosc i cendres i es basa

re. Tot anirà mel si des de la pantalla no ens
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La seva realització va ser fruit

focs forestals representen una amenaça

d'una col·laboració del Centre de Recursos

greu per al medi natural i per a la nostra qua-
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ben asseguts, fruint de la darrera novetat de

litat de vida. Per què? Perquè "bosc" vol dir

N O S T R A amb E N T O R N . Aquest docu-

la cartellera. I més que càlid podríem dir

paisatge atractiu, i això, en unes illes que depe-

mental, de 12 minuts de durada, va rebre el

tòrrid. Ens referim als incendis que, estiu

nen del turisme, és essencial. Perquè "bosc" vol

segon premi de la Primera Mostra tic Vídeo

rere estiu, se'ns mengen les muntanyes.

dir vida, major pluviometria i aire sa, i això tots
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I bé, ¿qué té a veure una cosa amb l'altra? ¿El

ho hem de menester. Perquè bosc vol dir pro-

i Medi Ambient, convocada pel Canal 37 de

cinema amb els incendis? Doncs no només

tecció contra l'erosió del sòl, i sense tema fèrtil

TV,

aquesta simultaneïtat d'un capvespre d'estiu.

no n'hi ha de vida. Perquè "bosc" vol dir regu-

Balear, i que va comptar amb la col·laboració

També hi ha l'espectacularitat. Sens dubte el

lació i manteniment delsrecursoshídrics natu-
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rals i, certament, d'aigua no ens en sobra. I
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matogràfic excel·lent, emprat per infinitat de

perquè els boscos ens agraden, i això basta!.

banda sonora del músic Joan Bibiloni

directors. Tant el foc urbà com el foc forestal.

L'Obra Social i Cultural de SA N O S T R A ,

El primer duit fins a la morbositat a El Coloso

Caixa de Balears, va decidir, dins el marc del

d'important que es duguin a terme iniciatives

ai //avias, un clàssic del gènere dels desastres.

Projecte Natura, fer alguna cosa per afavorir
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preservació dels boscos enfront de la

que tendeixen a la sensibilització de tots ple-

far un empatx si veim un germà petit de la

potencia destnictora de les flames. Algunes

gats envers cl necessari amor i respecte pel nos-

pel·lícula anterior un film de tercera categoria

de les iniciatives empreses són les següents:

tre medi natural. I lem de procurar no perdre

titulat El bosque en llamas. Ja vos ho podeu
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definitivament la màgia i l'encant que sempre

imaginar: un grup d'escolars perduts a un bosc

* Adquisició d'un camió insígnia per a la lluita

han envoltat les ganigues i boscos i quedar

de coníferes impressionants de Nord-amèri-

integrada contra els incendis.
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ca; un treballador (expresidiari mal rehabilitat)

* Tones de vigilància a na Burguesa.

impotents davant la força de les flames, que

hi cala foc per poder escapar. Entre crits de

* L'activitat educativa Compta amb el bosc,

convertien en fum les seves il·lusions.

nins, mestres i salvadors impotents, la cosa

compte amb el foc,

Relació d'alguns documentals sobre els

esdevé un festival tètric de flames i més fla-
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incendis forestals:

Volem remarcar la importància d'aquesta

* B O S C I C E N D R E S . Obra Social i

darrera activitat, que ha rebut la visita, durant

Cultural de "Sa Nostra", Caixa de Balears.

impressiona. Es tracta d'un recurs cine-

quant a l'incendi forestal, en podem aga-

I, encara, podríem parlar d'un altre pirò-

man, aquest molt més il·lustre i refinat el
Neró de Qno Vadis?, incendiari de Roma. En
canvi, la factoria Disney ens ofereix a Bantbi
un incendi, aquesta vegada forestal, des d'un
vessant molt més sentimental i ploraner.
En

realitat, el tema no és el més adequat per

ironies, doncs tots som conscients de la gravetat real dels incendis forestals. Però hem de
deduir que, almenys si ens guiem per les
pel·lícules esmentades, el cinema ha tractat
sovint el foc d'una manera massa frívola. A
En

busca delfuego la cosa té, sens dubte, un

tractament més seriós, comptant fins i tot
amb l'assessorament de prestigiosos antropòlegs. Certament, aquells descobridors del foc
no es podien ni imaginar que aquell element
sagrat i benefactor esdevindria, al cap d'un
bon grapat de segles, una important amenaça.
Doncs bé, així és: el foc és un problema
mediambiental gens fictici ni cinematogràfic.
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