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I Ha nascut un sindicat d actors i actrius
lliquel Lruz

ia 5 d' octubre es va constituir
al
Teatre
del Mar(El
Molinar) l'associació d'actors
i actrius professionals de les
illes Balears. Aquesta notícia
és una fita molt important, ja
que per primera vegada part
dels treballadors del món del teatre, el
cinema, el circ, en fi tot el relacionat
amb la interpretació, han pres la determinació d'autorganitzar-se per defensar els seus drets laborals enfront de les
institucions públiques i la patronal.
Això afecta indiscutiblement el cinema
mallorquí, encara que a la feble indústria cinematogràfica mallorquina
aquest fet tindrà la seva importància a
mig termini. Però això des del nostre
punt de vista no li resta importància.
Ara mateix podem veure un procés de
creixement del cinema mallorquí en
una doble vessant, una d'interna i una
altra d'externa. La vessant externa és
la implantació de productores
estrangeres a les illes, cosa
que ha provocat una vinguda
de capitals i la demanda de
treballadors autòctons, entre
ells actors i actrius. D'aquí la
importància del sindicat
per defensar la seva

motius d'aquesta vinguda d'indústria
estrangera és la varietat paisatgística de
les illes, les hores de llum i les infraestructures turístiques.
Pel que concerneix la vessant interna
encara que hem assenyalat la quasi inexistència d'indústria local, darrerament
hem notat una tendència revitalitzadora, fet que no sorgeix d'un empresariat
autòcton(per sort). La materialització
d'això són la proliferació de curtmetratges, premis a realitzadores mallorquines (Teresa Cardell), rodatges de
sèries i pel.lícules, embrions d'estudis
històrics sobre diversos aspectes del
cinema a Mallorca i finalment
l'hipotètic projecte de filmoteca.
Així, podem concloure que l'organització de l'associació d'ac-
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tors i actrius s'afegeix a aquest procés
d'articulació d'un panorama cinematogràfic illenc. Com a excepció, és
veritablement progressista que els treballadors estiguin organitzats abans
que la futura patronal del cinema
mallorquí. Llarga vida. •

