Editorial
K e e s me, stupid
Beure és com l'amor: el primer bes és màgic, el segon íntim, el
tercer rutinari. Després, simplement, lleves la roba a la noia.
(Raymond Chandler)
dia de l'incendi
del Reichstag.

amuel Wilder (Sucha,
Austria -avui Polònia,
1906-). I la carn es feu
geni:
Billy Wilder
(París, 1933 -Hollywood
1981: edat cinematogràfica).
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El darrer dels clàssics o el
primer dels wilderians.
Budd
Boetticher,
Elia
Kazan i Samuel Fuller, entre
d'altres, sobreviuen amb ell
de la llarga nissaga de directors que ha escrit les pàgines
més brillants de la història
del cinema Nord-americà.
Billy Wilder serà el protagonista del proper cicle que
"SA NOSTRA" projectarà
al Centre de Cultura. Era un deute, un
buit dins una programació que se ríorgulleix de retre homenatge als millors i
de posar a l'abast del públic les millors
produccions.
Si alguna cosa es constitueix com a tret
a totes les pel·lícules de Billy Wilder és
la consistència i la solidesa del guió.
No és estrany, si consideram que després dels seus inicis com a periodista
s'introduí en el món de la cinemato-
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grafia com a guionista. D'aquests
guions destaca una gran lucidesa, una
manera de veure el món a partir d'un
gran sentit de l'humor, tot presentat a
través d'una fina ironia, que frega en
alguns casos el cinisme. Les primeres
aportacions de Wilder, com a guionista, són comèdies divertides, un aspecte que sorprèn per coincidir en una
època d'un home -Wilder- que va
haver de fugir de Hitler, sortint de
Berlín i establint-se a París, el mateix

Precisament
a
París, va dirigir la
seva
primera
pel·lícula Curvas
peligrosas. Totes
les seves grans
produccions les
va dirigir a EUA.
Tot i així, va exiliar-se cinematogràficament
parlant, de nou a
Europa, per fer
Fedora
(1978),
pel·lícula
finançada amb
doblers alemanys
en els anys en què Hollywood va girarli l'esquena. Malgrat tot, Wilder fou
fidel als seus, no va voler fer el viatge
sol i es va fer acompanyar de William
Holden i Henry Fonda perquè fessin
part del repartiment en els papers
principals.
Billy Wilder i el Centre de Cultura de
"SA NOSTRA", també viatgen a la fi
junts a partir del mes de maig. •••
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