ei

OüEstionari lllar»

lores

ran la seva interpretació cinematogràfica personificant un sacerdot.

9.

Els seus poetes?
Byron, Cernuda, Vallejo.

Recentment, acaba de publicar un
llibre autobiogràfic tan personal i divertit com interessant: Viaje de ida.

10.

Un prosista?
Flaubert.

11.

Un heroi?
Cabeza de Vaca.

12.

Una heroïna?
Madame Curie.

13.

Unaflor?
L'orquídia.

14.

Un color?
El blau..

15.

Un nom?
Iris.

QÜESTIONARI
DE JENNY I
LAURA MARX

R

oman Gubern va néixer a
Barcelona l'any 1934. De
sempre, la seva carrera ha estat vinculada al cine de qualque manera. Actualment és
catedràtic de comunicació
audiovisual a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Se'l pot
considerar una de les persones més
solventment informades sobre moviments, alteracions i retrocessos de
la cultura audiovisual, els mitjans de
comunicació de masses, avantguardes i tot el que en general interessa
la cultura en la segona meitat del segle XX. S'agraeix la seva habilitat
per interpretar teories, moviments i
neologismes -més efímers que no el
seu complicat nom podria indicaren el llenguatge clarificador que a
pesar de tot no es troba exempt de
la rigorositat universitària, cosa que
permet acostar a un públic heterodox matèries que, en qualsevol altre
autor, serien matèria reservada especialitzada.
Tot i que se'l coneix gairebé exclusivament per les seves contribucions
en el camp teòric, no s'han d'oblidar les seves incursions en el camp
de la direcció i el guió cinematogràfic de la mà de Vicente
Aranda i Jaime Camino; així
mateix, alguns recorda-

1.

2.

3.

Quina qualitat aprecia me's?
La sinceritat.
El seu tret característic?
La insatisfacció.
La seva idea defelicitat?
La plenitud.

16. El plat que més li agrada?
El marisc.
17. La seva màxima?
A quien madruga todo se le arru-

4.

La seva idea de desgràcia?
La humibació.

5.

Quin defecte tendeix a perdonar?
La niciesa.

6.

Quin defecte li inspira més aversió?
La vanitat.

7.

Per qui sent antipatia?
Pels censors.

8.

La seva ocupació preferida?
El somieig.

go18.

El seu lema?
Res humà no m'és aliè.

