Editorial
BITTE EIN KINO
Les páranles, com és sabut, son

ment, aquells que venen de fora i

estigui ubicada a la part forana per

grans enemies de la realitat

s'instablen al costat de nosaltres,

allò de la descentralització. Ara bé,

sobretot aquells que ho fan per

en un altre sentit, és una oferta que

guanyar-hi euros a palades, es sot-

parteix d'uns plantejaments basats

metrien al que és habitual en ai-

en productes

tres indrets, acceptar i fer seva la

merciáis, sense cap aspirado ni una

llengua del país. T a m b é és i m -

de contribuir a la formado de l'es-

portant perqué així sia, que els as-

pectador -segurament que la nos-

sessors d'aquests inversors sentin

tra ingenui'tat pot resultar patètica.

En

i manifestin mínimament aqües-

Es, en definitiva, la representado

aquesta revista que teniu

tes sensibilitats per tal d'encoma-

delfast cinema en la seva versió mes

a les mans hi ha una c o -

nar-les.

esborronadora.

Joseph Conrad

der vielleicht

zwanzig.

lla de gent rara que manifesta actituds

gairebé

exclusivament c o -

Oriol Bohigas, un arquitecte de

Pel que fa a la qüestió lingüísti-

renom internacional, visita recent-

ca, tractada al principi, ens trobam

patolôgiques que poden

ment Mallorca i expressá el seu gran

que al complex hi ha una oferta

esdevenir perilloses per a

temor davant el que va denominar

concretaper al public alemany. Som

la convivencia. Anau amb compte.

estil mallorquí de les noves cons-

internacionals, som cosmopolites,

Durant els vuit anys d'existència

truccions que es feien darrerament

som sensibles a la realitat social de

d'aquests papers enquadernats que

a Tilla, qualificant així una mena

la gent que ha decidit viure amb

mensualment surten de les maqui-

d'adulteració kitsch del model tra-

nosaltres. Res a dir, si no fos per-

nes impressores per tal de ser 11e-

dicional. L'exemple era prou ciar i

qué tampoc en aquesta ocasió no

gits per uns lectors afeccionáis al

resultaven fácilmente identifica-

hem aconseguit una sola sala, una

cinema, hem insistit en la nécessi-

bles les zones afectades per la in-

sola hora de projecció en cátala mal-

tât i la conveniencia, n'hem difós el

vasió d'aquest estil arquitectónic

grat siguin 2 0 les sales inaugurades

prec i el clam, d'un cinema en cá-

fals i homogeneitzador en el sentit

de cop. Si reivindican! mancances

tala. Vaja un desbarat. E l cinema

mes pejoratiu del terme.

qualitatives dins la quantitat, tam-

en cátala no és rendible i alxô sembla que ens ha de tapar la boca.
Tampoc no ho és la literatura en
cátala, ben igual que tampoc no ho
és la retolació de les botigues. T ô t
gira alvoltantdels diners, purament
i simplement.
M e s enllà d'aquests fets esde-

Ara, relacionant-ho amb els dos

poc no es detecta cap senyal ni vo-

conceptes que hem tractat, llengua

luntat de fer un cluc d'ulls al cine-

i arquitectura, volem parlar del ma-

ma clássic i retre un homenatge, ni

cro complex que s'ha inaugurat a

amb carácter simbòlic, ais autèn-

Marratxí, sorgit del no res, o mes

tics fonaments del cinema.

bé del verd cada dia mes escás dins

Seguirem de ben a prop l'evolu-

aqueix municipi. L'aparenca del

ció d'aquesta ciutat inventada so-

complex respon a l'estil de cons-

bre les vies del tren d'Inca, d'aquest

venguts problèmes socials, si mes

trucció j a descrit i l'orientació és

decorai com a caigut després d'un

no com a primera mesura per tal

com a de pare temátic. Una pri-

ruixat espès. Voldríem poder recti-

de resoldre'ls, hi hauria d'haver

mera lectura de la noticia pot re-

ficar en el futur les nostres prime-

l'orgull com a poble. U n orgull so-

sultar encoratjadora peí que fa a

res impressions, aqueixes que aca-

vint inexistent, una manca abso-

l'aspecte

S'han

bam de reproduir, com mes aviat

luta de sensibilitat cap al tret mes

obert 2 0 noves sales de projecció a

millor, però no som optimistes. L a

característic d'una cultura.

Si

Mallorca. Aixó enriqueix l'oferta i

nostra por és que aquest model s'es-

aquest orgull es fes palés pública-

és important, en certa manera, que

campi com la mala herba.

cinematografíe.

