El Cineclub Universitarrmemòria úlntoni Figuera i Francese Llinás
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evisant carpetes antigües he
trobat alguns papers que fan
referencia al Cineclub Universitari de Ciutat, els primers
exemplars que vaig comprar
de la revista Nuestro cine... De
cop i volta tot aquell món esvanit (els meus iniciáis contactes amb
els grans directors del cinema mundial) m'ha tornat a la memoria.
El Cineclub Universitari va néixer
l'any 1964 i en varen ser els màxims
impulsors l'amie Antoni Figuera, en
Francese Llinàs, en Vicenç Santandreu, n'Emili Garcia i en Joan
Escarrer. Des de la fundado fins
l'any 1968 (que fou quan vaig marxar a fer el servei militar a Cartagena)
es feren mes de cinquanta sessions
de cinefórum i nombrases estrenes
de films a Ciutat.
Les sessions es feien els diumenges al
mati a la Sala Rialto del carrer de Sant
Feliu. Soben començar a les onze; a
hores de dinar ja havíem vist la pellicula del dia i escoltat els comentaris
que se solien fer en acabar la projecció. En Francese Llinàs, tot presidint
una tauleta a l'entrada de la Sala
Rialto, era l'encarregat de fer els nous
socis i d'informar aquell personal tan
matiner de quines novetats es preparaven per a la setmana següent.
Sempre he dit que varen ser les pellicules projectades en el Cineclub
Universitari les que em varen obrir els
ulls a la importancia cultural del cinema. Cal pensar que, en aquells anys
de mitjans del seixanta, en piena tenebra franquista, amb temor que el
"social" de torn donés per acabat el
colloqui posterior a la projecció del
film, anar al Cineclub Universitari no
deixava de ser un petit -o gran, vés a
saber!- acte de resistencia antifeixista. Pens que en aquella època tot el
que fos sortir del cercle de ferro de la
"cultura" oficial del règim i, de rebot,
del cinema que ens volien fer veure,
era antifeixisme pur i dur. ¿Qué tenien a veure, per exemple Eisenstein,
Rosi, Forman, Resnais, Godard,
Welles, Memec, Patino o Varda amb
les "espanyolades" que es projectaven
en les pantalles comerciáis? No res,
évidemment.
Per això aquell
Cineclub Universitari, els comentaris fets a l'entrada, moments abans de
començar la projecció, amb n'Antoni
Figuera o en Paco Llinàs, no deixaven de tenir un contingut antifeixista ben évident.
Record igualment que mentre
n'Antoni Figuera i en Francese Llinàs

eren els capdavanters de la "moguda"
cinematogràfica, en Jaume Adrover
s'encarregà d'organitzar les famoses
Aules de Poesia, Teatre i Novella que
per les mateixes dates es feien, primer a "Gifré i Escoda", posteriorment
en el teatret de la Casa Catalana (avinguda del Comte de Sallent), i que finalment foren prohibides pel governador civil. Quant a mi, record que
la Brigada Social j a m'havia detingut
per unes pintades en favor de l'amnistia i en Solidarität amb les vagues
dels miners asturians (les famoses vagues dels anys 1962-63).
Aleshores viviem intensament l'esplendorosa Victoria de la Revolució
Cubana (1959) i el triomf del Front
d'Alliberament Nacional d'Algeria.
Era l'època de la descolonització i podiem imaginär un Tercer M ó n amb
certs drets, fent valer la seva veu.
Després j a se sap el que s'ha esdevingut: el poder dels missils, els grans
exèrcits imperialistes (dels EUÄ, de
l'OTAN), els cops d'Estat organitzats per la C I A (Xile, Indonèsia,
Argentina, Brasil, Grècia...) han frustrat els somnis d'America Llatina,
Africa i Asia.
En aquell temps collaboravem amb
Ràdio Espanya Independent (però
molt aviat deixariem de banda qualsevol mena de relació amb el carrillisme i ens endinsariem en una autèntica formació marxista). A comencaments de l'any 1966 ens arriben els
primers ecos del que suposàvem

"Gran Revolució Cultural Proletària
Xinesa". No cai dir que, joves com
érem, ens sedu'ia tot el que fes olor de
combat contra la burocracia i les estantisses concepcions culturáis de les
classes dominants (les classes dominants de qualsevol país).
Sense cap mena de dubte, aquest era
el rerefons personal que hi havia
quan em vaig fer soci i assidu assistent a les projeccions del Cineclub
Universitari.
El 1965 va ser l'any en qué entràrem
en contacte amb Cocteau {Orfeu);
Preminger (Tempesta sobre Washington); Kawalerowicz (Pociag); Renoir
(La carrosse d'or) i Godard (A boat de
soufflé). Aquesta darrera fou una de
les pellícules que més ens impressiona en aquells moments. No hem d'oblidar que, malgrat la nostra joventut
i la distancia de París, ja ens havien
arribat ecos de la "nouvelle vague"
francesa. E n Vicenc Mates (home
cabdal, juntament amb Jaume Vidal
Amengual, en la historia del cine a
Mallorca) ja ens havia passat algun
número de la revista Cahiersde Cinema
(fundada el 1951). Aleshores Cahiers
de Cinema i Nuestro cine eren les "bíblies" imprescindibles per a tot resistent a la tenebra cultural franquista.
Llegir a Nuestro cine (la revista
d'Ezcurra, el mateix que dirigía
Triunfo) els compromesos arricies de
Jesús García de Dueñas, José Luis
Egea, Víctor Erice, César Sanios
Fontenla, Ángel Fernández-Santos,

ÒA qui pot estranyar el nostre Uiurament en cos i ànima a la Cultura
(aixi, en majùscula) que representava l'experiència que ens proposaven
n Antoni Figuera i en Paco Llinàs?
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Claudio Guerín o Roma Gubern era
d'importància cabdal. Era com respirar aire pur, sortir d'una vegada de la
putrefaccio de les Marisols i Joselitos,
de les Sarites Montiels i tot el femer
del "cinema" nacional-catòlic de la
dictadura. Els fastos de cartró-pedra
lloant la colonització d'America, la
victoria de Agustina de Aragón damunt l'exèrcit francés, la resistencia
del "glories" Alcázar de Toledo a les
"hordes marxistes".
¿A qui pot estranyar el nostre Uiurament en cos i ànima a la Cultura
(aixi, en majùscula) que representava l'experiència que ens proposaven n'Antoni Figuera i en Paco
Llinàs?
M é s endavant l'intens "curs" 1 9 6 5 88 ens permet un avanç i consolidado de les nostres troballes inteHectuals. Entre l'hivern del seixanta-cinc i la primavera del
seixanta-sis, la puntual assistència
el diumenges a la Sala Rialto ens
permet entrar en contacte amb
Zurlini (La chica con la maleta);

Eisenstein (Tormenta sobre Méjico);
Losey (La clave del enigma); Welles
(Los magníficos Ambersons);
Lang
(Los
Nibelungos);
Godard
(Alphaville); Mann (La colina de los
diablos de acero); Malle (Le feu follet) i Pasolini (Accatone), enrre moites altres pelTicules d'importància
cabdal en la historia del cinema.
Les activitats culturáis del Cineclub
Universitari no finien amb la simple projecció deis films, eis comentaris a la porta de la Sala Rialto, eis
cinefórums, eis colToquis fets a la
mateixa sala, en acabar la sessió,
l'intercamvi de revistes... L a majoria dels directius del Cineclub també eren coHaboradors de la premsa oficial de Ciutat (paper destacat
tengueren eis articles de l'escriptor
Antoni Serra a Ultima Hora i d'altres Companys de dèries cinematogràfiques a C o r t ) . D e tant en
tant, es feien enquestes entre eis
assistents al Cineclub que servien
per a conèixer Testât d'opinió de
socis i public en general. Posterior-

ment aqüestes enquestes eren útils
per a decidir quines eren les millors
pelTícules espanyoles o estrangeres
(segons l'opinió dels membres i assistents a aquelles sessions).
Tot plegat, aquell remoure la somorta vida cultural d'una capital "de
provincias" no cree que fos ben vist
per les autoritats del moment (ni
per la Brigada Social, que era la que
venia els diumenges a prendre nota
del que déiem i que, supós, es devia avorrir de forma inimaginable
amb aquelles "llaunes").
Pero tot marxá a la perfecció -amb
les normáis limitacions del moment- i record que, amb el temps,
les projeccions del diumenge a la
Sala Rialto s'ampliaren amb estrenes a les sales comerciáis de Palma.
Ara mateix em venen a la memoria, per exemple, els cicles dedicats
a Jonh Ford, Álfred Hitchcock o ais
nous realitzadors espanyols (concretament a Basilio Martín Patino,
Julio Diamante, Miguel Picazo i
Horacio Valcárccl).B

