Editorial

2

STARDUST MEMÒRIES
De la meva vida - com a artista,
almenys- se'n pot fer un gràfic
tan precís com el de la febre
amb altes i baixes, amb cicles
ben definits
Truman Capote

n

ovembre,desembre i gener un trimestre que qualca
damunt dos anys- acullen al
Centre de Cultura el cicle de
cinema soviètic. El cinema
d'un país fred en l'època més
freda d'aquestes contrades. La fredor
de la mort de Samuel Fuller ens obliga a fer una aturada per recordar i
homenatjar el realitzador ben igual
que una altra mort, la d'un amic i
d'un mestre, Damià Huguet -ja fa
més d'un any- ens ha fet organitzar
ara un cicle de tres de les pel·lícules
que ell considerava les més importants de la història del cinema.
Damià Huguet era una persona senzilla. Des del seu amagatall de
Campos escrivia. Tenia, però, una
altra tara: li agradava el cinema.
Insistia que hi havia cinc pel·lícules

que l'havien marcat: A boute de souffle
(és difícil trobar-hi una traducció
coherent, deia ell), Ciudadano Kane,
Viridiana, II Gattopardo i Amarcord.
Bé, doncs, les tres primeres seran les
que faran el cicle esmentat, en projeccions programades a Palma i a
Campos.

un accés directe, còmode i ràpid per a
visionar un film, repassar una seqüència
determinada, o cercar un detall que
havia passat per alt en una altra visió
recent.

El que defensava Damià Huguet era
la investigació del cinema. Per això
defensava també un aparell a vegades
rebutjat pels més puristes: el vídeo. Es
bo revisar el que va deixar escrit:
EI vídeo e's, indiscutiblement, una eina
de feina imprescindible per a tota aquella persona que sent una passió, viva i
diària, pel cinema: cita de mites i de
records, de quimeres i somnis; però també
de gran utilitat per al crític, l'historiador
o el cinèfil ras que té amb aquest aparell
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