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El mes trist que puc
imaginar-me

es arribar a

ser incapac de la luxuria.

Charles Chaplin

a passa curta amb els peus

Després de la rialla el descans.

badats de Chariot, a la

Dos mesos per a la reflexiô. L a xa-

manera pingùinal,

om-

fogor de l'estiu ens envairà i ens arra-

plirà la pantalla del C e n -

conarà tôt provocant l'efecte anti-

tre de Cultura durant els

sargantana, cercarem les ombres i

mesos dejuny i juliol. Uns

l'oratge fins que els rajos solars ens

peus amb ulls que volen

siguin mes favorables, cremarem

captar les imatges d'aquells

que

neurones perô per la via natural, sen-

l'observen mentre avança davant la

sé donar facilitats als agents externs.

càmera. Chariot com avançada de
Chaplin. U n a trajectôria cinema-

E l mes de setembre ens retroba-

togràfica i una vida tant o mes in-

rem amb l'inici d'una nova tempo-

téressant. U n personatge

d'em-

rada. Comentarem el cinéma que

premta, innovador en l'estil, inven-

ens haurà visitât durant aquests dos

tor del personatge i capaç de cari-

mesos i enllestirem programes i ci-

caturar el dictador foll. H o m e n a t -

cles que son en procès d'incubaciô.

ge? E s massa poc.

Avui, si vos heu de tancar dins la
sala fosca no descarteu la peblicula

costat de Chaplin, Buster

de Rodrigo Garcia. No hi trobareu

Keaton. L a histôria els ha reunit.

potser el réalisme màgic congènit

S'han convertit en companys gaire-

que alguns ban volgut veure-hi perô

bé inséparables. L'humor de Keaton

si que tendreu l'oportunitat de con-

Al

és l'humor de fa cent anys, revolu-

templar una galeria de personatges

cionari a partir del suport utilitzat,

ben retratats i millor interpretats. E l

el cinéma. Keaton i Chaplin o vice-

m e s inintebligible és el titol de la

versa.

peblicula.

