Editorial
Això era i no era un home que va esperar néixer quan existís el cinema. Una
intel·ligència privilegiada, educat als
jesuïtes i tocat de la flegma britànica,
era una combinació, tot plegat, explosiva. No em preocupa l'argument de la
pel·lícula; no em preocupa la feina dels
actors; em preocupen les peces de la
pel·lícula... tots els ingredients tècnics que
fan xisclar el públic. Aquestes paraules
retraten la personalitat del seu cinema
i la seva obsessió per dominar l'espectador a través del que més vulnerable
el fa: els nervis i la tensió.

PSICOSI
Vaig fer una observació fa ja
temps. Vaig dir que em feia
content que la televisió oferís
casos d'assassinat, perquè era
la manera de col·locar de bell
nou el crim en el seu entorn
natural, la llar.
Alfred Hitchcock

L'any 1999 serà per al Centre de
Cultura de "SA NOSTRA" i per a
Temps Moderns l'any Hitchcock.
Hores d'ara l'ambició ens fa dir que
projectarem totes les pel·lícules. Tal
vegada a l'nora de la veritat haurem de
caure en alguna renúncia. Seran, en tot
cas, mínimes.

de títols interessants de producció
espanyola, entre els que destaca, si més
no pel temps que fa que va estrenar-se,
Los amantes del circulo polar, però
sense oblidar-ne d'altres com A los que
aman, Barrio o el que constitueix el
retorn de Garci, El abuelo. Un record
per a Pakula. Un director que va provocar divisió d'opinions entre els crítics.
L'oferta complementària: la indústria
turística, dominadora del panorama
econòmic illenc i les tècniques de màrqueting més agressives ens hi han
acostumat. Temps Moderns no vol ser
una excepció. Amb aquest número
hem editat un calendari -del llatí
calendarium, agenda que enregistrava
els deutes-per a l'any 1999. Tretze
fotogrames de diferents pel·lícules de
Hitchcock. Demanau-lo. •

Oferta cinematogràfica: Trueba torna
a l'estil que l'identifica amb La niña de
tus 0j0s.T3.mbe tenim un nou Ken
Loach, obligat de veure. Una cartellera prou atractiva i farcida, curiosament
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"Temps moderns" no comparteix, necessàriament, l'opinió dels seus col·laboradors.
Podeu trobar "Temps Moderns" al Centre dc Cultura 'SA NOSTRA", llibreria Embat i als cines ABC, Chaplin, Portopí i Renoir, llibreria
Espirafocs (Inca).

