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El procès i Eiutaià Hane (I)

n el I libre Classi ficació 3R: el cinema

a Mallorca,

de Margalida

Pujáis i Manel Santana (Ciutat
de Mallorca, Documenta Balear, 1999), podem trobar un
apartat dedlcat a la historia del
Cineclub Universitari. En aquest
interessant apartat (pàgs. 113-116) en
qué els autors ens recorden la feinada
feta per Antoni Figuera, Vicenc, Santandreu, Emili García i Joan Escarrer en
el sosteniment o/aquesta important eina cultural. Posteriorment també h¡
participaría activament l'amie Francese
Llinàs, un deis mlllors crítics cinematografíes mallorquins deis anys seixanta i setanta que, ho hem escrit en diverses ocasions, ens ajudà a penetrar
en el meravellós món del cinema mundial.
Com expliquen els autors del llibre
(pàg. 114): "A partir d'aleshores Tactivitat fou intensa, de manera que entre el mare de 1964 i el gener de 1967
es varen dur a terme 54 sessions de ci-

Psicosis

nefòrum i 23 estrenes de films a Palma".
Precisament el poemari Temps m o derns:

homenatge

al cinema

que aca-

ba d'editar el Servei de Publicacíons de
la Universität Autònoma de Barcelona
(UAB) en la seva col-leccio "Gabriel Fe-

rrater" i que guanyà el Premi de Poesia "Miquel Martí i Poi 2002" està dedicai a Antoni Figuera, Vicenç Matas,
Francese Llinàs i Jaume Vidal Amengual,
els amies que ens ajudaren a conèixer i
a estimar el cinema fins a fer-lo part indestriable de les nostres vides.
El llibre de Margalida Pujáis i Manel
Santana, amb la seva aportado de dades imprescindibles per a fer funcionar
la química de la memòria, m'ha fet recordar una a una les pel-licules que, en
la Sala Rialto, Hoc de projeccions del Cineclub Universitari, poguérem veure en
els anys 1966-67, en plena dictadura
franquista. Potser només els que han
tengut la desgracia de viure els anys grisos i tenebrosos de l'apogeu feixista,
curulls de misèria político-cultural
(aquell inabastable reialme de les "espanyolades" protagonitzades per Joselito, Marisol, Antonio Molina, Mariféde
Triana, Lola Flores, Carmen Sevilla, Pepe Blanco i tots els que els feien companyia), poden copsar Talé d'aire frese
que significa entrar en contacte amb
Buñuel, Visconti, Fellini, Kurosawa, Welles, Bresson o Bergman.
Son els anys en els quais descobrlm,
amb dificultat Rainer Werner Fassbinder, Buster Keaton, Cari Theodor Dreyer, Wilhelm Murnau, Otto Preminger,
Joseph Losey, Douglas Sirk, Andrei Tarkovski, Peter Brook, Dziga Vertov i algunes de les més superbes interpretacions de Marion Brando, Vittorio Gassman, Anna Magnani, Francisco Rabal,
Max von Sydow, Nikolai Txerkàssov,
Humphrey Bodart, Vanessa Redgrave,
Spencer Tracy, José Isbert, Marlene Dietrich, Indrid Bergman, Fernando Rey,
Peter O'Toole...
Més d'una vegada pens que va ser
aquella càrrega d'humanisme i rebel-lió que planava en l'art de Visconti, Eisenstein, Buñuel o Welles el que
ens va fer sobreviure ais els anys foscos de la repressió feixista, alhora que
ens ajudava a carregar les piles en la
lluita contra la banalitat régnant (en
parlarien posteriorment els situacionistes francesosl). Tot piegai enfortia
el nostre esperii amb algunes de les
millors obres d'art que ha produit la
humanltat. Els creadors que havien fet
Topció d'emprar l'art per a dir la veritat, per a subvertir, dins les possibilitats que els concedía el sistema, l'or-

Mésci una vegada pens que va sev aquella càrrega d'humanisnte i rebel'lió que
planava en l'art de Visconti, Eisenstein, Bunuel o Welles el que ens va fir
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Eis actors i directors del tlpus d'Orson Welles son creadors, sovlnt perseguís pertota mena de dictadures i poders fáctics (económics, politic, religiosos...), que han fet seves les paraules d'Arnold Hauser en H i s t o r i a social
de la literatura

Fresas Salvajes
dre regant, ens demostraven per enéssima vegada que l'art que conjuga una
forma i un contingut revolucionan sí
que aporta el seu gra d'arena en el
canvi de les consciéncies i les persones.
Orson Welles parlava l'any 1965 de
"lluita per la dlgnitat". Havia fet
aqüestes declaraclons ais perlodístes
Juan Cobos, Miguel Rubio i José Antonio Pruneda. Les oplníons de Welles
sortiren publícades en el número 165
(abril de 1965) de Cahiers

du

Cinema.

Li demanaven:
-"Una de las constantes de su obra
es la lucha por la libertad y la defensa del Individuo".
Welles responia: "Una lucha por la
dignitat".
Una mica mes avall, en comentar la
crisí de l'esquerra estato-unidenca, es
referia al mal que havien fet les delacions en temps del maccarthysme a
aquelxa matelxa esquerra.
Orson Welles, que es va haver d'exillar deis EUApressionat per l'ambíent
anticomunísta del moment, era dur
amb molts deis seus excompanys de
professió quan declarava: "El problema del arte americano -o mejor, uno
de los problemas- es que las Izquierdas traicionan a las izquierdas; es una
autotraíción. En un sentido, por estupidez, por ortodoxia y por los eslóganes; en otro, por simple traición. En
nuestra generación somos muy pocos
los que no hemos traicionado nuestra
postura, los que no hemos dado los
nombres de otras personas...".

y el arte

(III) que. en el

capítol "Bajo el signo del cine" (págs.
272-312), escrlu: "El problema no es limitar el arte al horizonte actual de las
grandes masas, sino extender el horizonte de las masas tanto como sea posible. El camino para llegar a una verdadera apreciación del arte pasa a través de la educación. No la simplificación violenta del arte, sino la educación de la capacidad de juicio estético
es el medio por el cual podrá impedirse la constante monopolización del
arte por una pequeña minoría".
Vet aquí T"estética" del creador de
Ciutadà

Kane:

í<r*,\

aprofundlr, amb la se-

va obra, en la lluita per la dignitat de
l'home amenacada per tota mena de
poders fáctics; fer avancar l'art cap a
límíts nous, cada vegada mes lliures,
mes amplls, educant la humanitat en
una nova Sensibilität.
I aquesta lluita interna del creador
sovint dona eis seus f rults. L'obra construida aconsegult amb aqüestes dosis
elevades de sinceritat fa que el film o
Tobra de teatre siguí tan eflcac com
un estilet ¡ obrí bretxa en Tadormida
Sensibilität de l'habítant de les nostres
ciutats en derrota.
Quantes vegades un film víst amb
dificultáis, en una sala que no reunía
les condlclons adlents, aquell colloqui
vigilat per la Social, no foren l'espira
que encengué el foc de la resistencia?
Una bona part deis lluitadors antífelxistes deis anys seíxanta I setanta es
trobaven precisament en aquesta mena d'actes. Les conferencies que tractaven de cinema, poesia, novel-la o teatre, eis cineclubs, eis recitáis de la Nova Caneó, les trobades ¡ eis debats damunt cultura I literatura organítzades
per l'OCB, les excursíons deis Clubs
d'Espaí llígats al clergat progressista
sorgit arran del Concili Vaticà II, tot
piegai, vulguis no vulguis, sembrava la
llavor del que anys mes tard serla el
movlment democrátic ¡ antlfeixista de
les liles. Potser un moviment sense
Tembranzlda d'altres ¡ndrets deis PaisosCatalansodel Testat espanyol, però

important pels résultats I per la gent
que s'implica en la regenerado de la
societat de les liles. Molts deis quadres
deis actuáis partits, slndicats I organitzacions socials son formats, en bona mesura, en aquelles concretes círcumstáncies hístoríco-culturals.
En els anys 1966-67, el Cineclub Universitari projectà les pellicules Las tinieblas

del dia (Fabri), Jazz

de verano

(Stern), Tierra

en un dia

sin pan (Bu-

nuel), La p i e l y los huesos
Ciudadano

Kane

(Hitchcock), El eclipse
proceso

de la lu-

(Mizogurhi), La

Yang-Kwei-Fei
de Juana

Psicosis

(Antonioni), El

(Welles), Los cuentos

na pálida

emperatriz

(Mlzoguchi), El

de Arco

tes en la noche
es el miedo

proceso
Diaman-

(Bresson),
(Nemec), Y el

(Brynych), Fresas

(Bergman), El año pasado
bad

(Panigel),

(Welles),

(Resnals), La regla

quinto
salvajes

en

del juego

Marien(Re-

noir), Cleo de 5 a 7 (Varda), El i n f i e r no

del odio

(Kurosawa), Rocco

y sus

hermanos

(Visconti), Desayuno

con

diamantes

(Edwards), La piel

suave

(Truffaut), El manuscrito
en Zaragoza

encontrado

(Has) I Giulieta

de los es-

píritus (Fellini).
SI tenim en compte que Tany 1965
haviem pogut veure A l f i n a l de la escapada de Godard (entre moites altres
pellicules) i en el curs 1965-66 ens haviem pogut acostar a la filmografia de
Losey (La clave
si (Salvatore

del enigma),
Giuliano)

senstein (Tormenta

a la de Ro-

i a la
sobre

Méjico),

d'EIens

podrem adonar del que significa a Clutat, a mltjans deis seixanta, poder tenir a Tabast tota aquesta avançada del
cinema mundial. Í Ü

