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osé E. Monterde és professor
titular del Departament d'Hlstòrla de l'Art a la Universität de Barcelona I collabora a l'Escola de Cinema I Audiovisuais de Catalunya. Actualisent, a més, és el président de l'Associació de Crítlcs i Escrlptors
Cinematografíes de i desenvolupa una
important tasca corn a crític i historiador
cinematografie, a través de les seves
collaboraclons en revistes especializades, com Dirigido

por...

I Nosferatu,

i de

les seves publicacions tant de carácter
monografie com enciclopedie. Entreel 15
i el 24 de jullol va dirigir un taller de critica cinematogràfica al Centre de Cultura Sa Nostra I amablement va concedir a
Temps Modems un moment per contestar una sèrie de questions al voltant de
la critica cinematogràfica.
—En

primer. Hoc, m'agradaria que

fessis un flash

back

i així poder conèi-

xer com varen ser eis teus inicis dins el
món de la crítica cinematogràfica.

—Òbvlament, vaíg arribar a la crítica cinematogràfica a partir de l'afició
adquirida pel cinema corn a espectador.
Ja des de la meva Infancia em vaig convertir en un espectador assidu, pel fet
que a casa meva eis agradava molt el cinema I jo acompanyava el meu pare I la
meva mare al cine. D'aquesta manera
valg adquirir una amplia experiencia cinematogràfica infantil, encara que evldentment no pensava dedlcar-me a la
critica cinematogràfica.
Ja quan vaig acabar la secundarla,
valg anar aflcionant-me de cada vegada més i, tenint en compte que una característica meva és que sí hl ha alguna
cosa que m'interessa, dones, m'hí Interesso profundament, al llargdedosanys
vaig fer tot un reclclatge ¡nformatiu sobretot en historia cinematogràfica, la
qual cosa va ser el meu principal punt
de partida per entrar en contacte amb
la gent que es movía per Tàmbit deis c¡neclubs. Llavors, a partir d'això, i una
vegada ja vaig entrar en aquest ambient, vaig estar treballant en diversos
cineclubs, présentant pellicules, dirigint coTloquis, fins que posteriorment
ja vaig començar a formar part de Testera organizativa, tant en la Federado
Catalana de Cineclubs corn en la Confederado Espanyola de Cineclubs. A partir, d'aquesta experiencia dins el món

del clneclublsme, vaig conèlxer altres
presentadors i organitzadors que també treballaven corn a critics cinematogràfics, la quai cosa me va permetre
començar a fer les meves prlmeres publicacions, en una revista efimera, que
tan sols va durar quinze numéros, corn
era Film Guia. Després vaig coTlaborar
en diverses publicacions, corn per exemple en una secciô de critica cinematogràfica en la revista Nueva Historia. I
flnalment, ja Tany 1978, la gent de la
revista D i r i g i d o por... ens va proposar a
ml i al meu collega Esteve Riambau,
amb el quai treballava habitualment
dins Tamblent del clneclub, si voliem
col-laborar en la revista.
ParaTlelament a Tentrada a Dirigido
por..., dins el que era la Federadô Catalana de Cineclubs varem fer un Intent de
treure una revista catalana de cinéma que
tan sols va tenir dos anys de vida, durant
els quais només sortiren clnc numéros, I
que es deia Fulls de cinéma. Llavors, jo
era el responsable federatlu de la publicaciô, la quai cosa comprenla des de la
redacciô f Ins a la distribuciô. A més, i mentre anava desenvolupant els meus estudls unlversltarls, primer d'ArquItectura i
posteriorment d'HIstôria de l'Art, a partir del 75 valg començar a coTlaborar amb
la cooperatlva Drac Magic fins que Tany
1979 ja vaig entrar-hl corn a membre.

—Després

d'aquest

exercici

de

memòria i de comprovar la teva prolifica activitat, crec que cai saber que et
va portar a escriure sobre cinematografia. iEs tracta d'un exercici d'exhibicionisme, d'un treball purament alimentici o d'una altruista deferència cap
a la resta d'espectadors?

—D'entrada sempre m'ha resultat fèdi expressar-me escrlvint; no vull dir ni bé
o malament, però si que és verltat que
no tinc problema per escriure sobre algun tema. I no em referelxo a la Inceratura de creadó, sobretot perquè en
aquest sentit sóc molt autocrltic i no crec
que em dedlqul a la literatura, sino que
em refereixo al camp més propi de Tassaig o de la reflexló. Llavors, diriem que
alxò era un instrument ràpld i còmode
per expressar una sèrie d'Idees que nome
bastava que quedessln redui'des al slmple
fet d'haver vist la pel llcula. No es tractava de dir si slmplement una peTllcula m'havia agradat o no I romandre en una
espècie de solipslsme cinematografie, sino que considerava que tenia coses a dir.
Però no eren coses a dir perquè ho llegissin o escoltessin uns o altres, sino coses a dir que esdevenlen un exercici de
reflexió personal, tasca, aquesta, en la
qual hi he insisti molt en el taller de critica: d'aliò que es tracta és d'establir un
punt de vista, partir d'una reladó perso-

nal amb les pel-lícules, amb els autors, I
llavors convertir allò en un text. Hipotétlcament aquell escrit podrá interessar
mes o menys. Però, en definitiva, l'exercici de la crítica té pera mi un component
de reflexió personal i posteriorment de
diàleg amb qui llegeix.
A tot això, a mes, personalment sempre m'he mogut per terrltoris f ronterers
perqué al mateix temps que comengava
a escriure sobre cinema també estudiava la carrera d'Arquitectura, que posteriorment vaig abandonar per dedicarme a la Historia de l'Art. Amb això vull
dir que, a mi, sempre m'ha agradat jugar en camp contrari i, pertant, si estic
amb gent que pertany a l'ámbit de la
crítica i la teoria cinematográfica adopto el paper d'historiador de Tart i la cultura, i també viceversa. Jo espero que
això sigui una cosa que entenguí la gent
al llarg del taller que estem fent, com
també espero que es vegí en les meves
critiques o en les meves publicacions, ja
que jo considero que no s'ha de ser tan
monotemàtic quan ens referim a la cinefilia. Sembla com si algún no consideres que hi coses mes importants que
el cinema. Jo no sóc obsessiu amb aquest
tema ni pateixo una espècie de bulimia
cinematográfica, sino que considero mes
¡mportant inserir tot allò referent al cinema en un ámbit cultural i social molt
mes ampli.
—Hauríem,doncs,dedesllígaraquest
dos conceptes que tan habitualment
s'associen i que fan que es consideri el
crític cinematografie com un cinèfil.

—En molts casos ambdues caractéristiques coincideixen, però no té per
qué ser així. No tots els cinèf ils, evidentment, es dediquen a la crítica, com
tampoc teñen per qué ser tots els crítics
de cinema uns cinèf ils. Hi ha moites maneres d'aproximar-se a la critica cinematogràfica, però si una d'aquestes
s'entén com un acte pur i dur de cinefilia s'han de tenir en compte una sèrie
de coses. Per una banda, cai considerar
que aquest carácter monotemàtic,
aquesta manera de tancar-se dins un
univers exclusivament cinematografie,
ja no es converteix només en una manera de relacionar-se amb el cinema sino també en tots els àmbits de la vida.
Per altra banda, i lligant amb això ultim, ens trobem davant una actitud d'exhibicionisme erudii, aquesta demostrado d'una enorme quantitat de coneixements que en realitat són d'aliò més
prescindibles en si mateixos, però que
permeten aquest exhibicionisme de dates, noms, titols etc. Temps enrere vaig
conèixer aquest tipus d'exhibicionisme,
el quai avui en dia ja no es practica tant
i si es fa, ho és d'una manera diferent;
diriem que més sectorial. Llavors, si que
és veritat que, dins el camp de la crítica, hi podem trobar el perfil del cinèfil,
però jo no cree que aquesta sigui una
condicio pertinent a l'hora d'exercir la
critica. Penso que és mes important escriure bé, correctament, organitzant de
forma ordenada un diseurs, sabent expressar una experiencia cinematogràfica i tenint la capacitai de transcendir el
camp cinematografie.

—També s'ha comentat al llarg del taller la qüestió sobre quin és el límit de coneixement que se li ha d'exigir al crític.
En moites ocasions escoltem com en Taspecte cinematografíe el crític ho hauria
saber tot sobre tot —influencies, referèneies i confluèneies de diversos tipus—. S'ha discutit sobre el perillos exercici, per part del crític, de caure en la sobreinterpretació o de caure en l'omissió
de determinades claus culturáis.

—Jo cree que no és absolutament necessari saber-hotot. Hi ha una partd'alló
que un pot aplicar com a sabers en l'acte de la crítica que, en realitat, cree que
no són el résultat d'una acció conscient,
d'una acció decidida, sino que més bé sorgeíxen perosmosi. Ésa dir, un al llarg d'anarconstruínt tota una experiencia cinematográfica, segurament més ampia, intensa ¡ distinta que la de l'espectador convencional, i amb l'afegit addícional al simple fet d'anar al cinema, va adquirint una
informació a través de lectures complementarles. Jo ara ja no ho falg, pero durant els meus primers anys com a crític ¡ntentava estar molt al dia llegint la crítica
francesa, sobretot perqué moites pel-lícules aquí no s'estrenaven i si un volia estar informât, i tenia ocasió de viatjar a
Testranger, era important saber quin era
Testât del cinema. Hi havia una época en
qué seguía la crítica internacional, pero
és una activítat que vaig deixar de fer, i
no tant com un acte de suficiencia, sino
perqué ja no m'era especialment imprescindible estar informat. El que sí es
cert és que Tacumulacló d'informacíó es
va dígerint ¡ roman dins els nostres co-

neixements, de manera que a l'hora de
fer un exercici de critica cinematogràfica
sorgeix espontàniament.
No m'agrada aquesta mena d'exercici
d'erudiciô que consisteix en anar buscant
el màxim d'informaciô expressament, sinô que considéra mes important deixar
fluir tota Texperiència cinematogràfica.
Evidentment, corn mes rica i densa sigui
aquesta, doncs mes ens ajudarà a l'hora
de fer una critica o una reflexlô.
En canvl, i ja no parlo de Tactlvltat
de la critica en una revista o en una revista especlalltzada, si ens referim a
Tanàllsi mes detallada, a l'estudi monogràfic al voltant d'un director, un génère, etc. Si que cal exlgir un treball de
documentaciô. Perd cal tenir en compte que mes Important que saber la informaclô és saber on trobar-la. Després
hl pot haver una intenclô d'evitar el tapie o Tobvletat, la quai cosa ens obiigarà a acudir a fonts molt diverses, que,
alxo si, cal ajustar a uns criteris.
—Abans hem fet un exercici de memôria i hem parlât dels teus origens, perô ara
m'agradaria fer una el-lipsi de 25 anys i
passar a l'actual itat. J ust quan estas a punt
de complir les très décades dedicat a la critica cinematogràfica, i tenint en compte
el teu carrée de Président de l'Associacio
Catalana de Critics i Escriptors Cinematogràfics, ^com veus l'estat actual de la
critica cinematogràfica?

—Han canvlat moites coses. Aquest és
un tema que tractarem l'ûltim dla del taller. Per una banda, podem parlar de la situaclô actual de la critica i els canvis que

s'han produit en aquest terreny, sobretot
quant als canvis que hi ha hagut respecte del personatge del crític. I és que cal
considerar que la gent que hl ha ara dlns
el món de la crítica cinematográfica no és
la matelxa que hi havia fa vint o trenta
anys, sobretot perqué el marc d'experlèncla i la formado adquirida, etc. és distinta, la quai cosa, Inévitablement, repercutelx en Texerclcl de la crítica. Han canvlat el crític Í les sèves clrcumstàncies Í aixô
queda demostrat perqué cert tipus d'actlvítat cultural 1 periodística no és corn fa
tres décades. Si a Espanya, per posar un
exemple, molt obvl, en la década dels 70
un segment de la crítica cinematográfica
seguía un moviment que es va començar
a anomenar "cinema metàforic", llavors
el crític es convertía en una especie de traductor d'aquelles metàfores. Llavors,
aquella fundó tenia un sentit per mor de
les clrcumstàncies de l'època.
No s'ha d'oblldar, en un altre àmblt,
que la figura del crític s'ha vlst afectada
per tôt allô que fa referencia a la transformado de la industria cinematogràfica
I periodística. Sobretot pel que fa a la primera, tenlm aquesta mena de dissolucló
del cinema dins el terreny de l'audiovisual, i és que, per exemple, tothom entendra que en el camp de la crítica ¡ la
historiografía cinematográfica hi ha un
abans i un després de l'aparícíó del vídeo.
El canví és radical. Quan jo escrivia els
meus prlmers articles o estudis monogràfics sobre Renoir, Wajda, etc. gran
part de la feína era el résultat d'haver vist
un cíele a la filmoteca o d'haver acumulat el vlsíonat d'una filmografia al llarg

d'un pareil d'anys. No és com ara, que si
nécessites fer un estudl sobre Scorsese
pots tenir tota la seva filmografia a casa,
a mes de poder veure totes les vegades
que vulguis les pellicules I revisar una determinada seqüéncla. A tôt alxô, també
cal afeg¡r-h¡ tota la serle de canvis que
han afectat el món del cinema mateix i
que remeten a tots aquells que afecten
al món de la dlstrlbució i l'exhlbicló c¡nematogràfiques, i els quals repercutelxen també en la forma d'accedir i consumir el cinema.
I, flnalment, hi ha Telement influent
que és aquell réfèrent a la propia naturalesa del cinema que es fa actualment.
En el meu cas, jo valg començar a fer critica en els moments finals d'alló que podríem considerar la modernitat cinematográfica, els últlmsanysd'allóqueesconslderava el cinema d'autor. En l'actualltat, aquest tlpus de cinema esdevé residual, de manera que podríem parlar d'un
cert resistenclalisme autoral o bé perqué
hi ha autors que continúen en actlu, com
en el cas de Rivette, Godard o Chabrol, o
bé perqué hl ha cinéastes, sorgits al llarg
dels 80 i dels 90, que es consideren hereus, d'aquesttipus de cinema d'autor. El
fet, com en el meu cas, que algú s'iniciés
en la crítica díns el panorama dels anys
70, ¡ que tan sois restin vestígís de tot alió,
porta el crític a buscar la resta d'aquella
concepció del cinema, ja sigui en el cinema irania, xinés, etc.
—Quan abans parlàvem sobre si el
crític ha d'abraçar tot, tractant de nodrír-se dels éléments mes heterogenis i
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És ceri, sembla que hem passai de l'omnipresència

i ¡'omnipotencia

d'una única església, a la proliferato

protestant

de múltiples esglésies o sectes, que son molt excluslves i tancades, però molt capficades en el tema que tracten. Ja no
hi ha una sola església universal cinèfila com la que hi havla abans, sino que a partir deis 80 i els 90 ens trobem amb
una multitud

de capelletes en cada una de les quals hi ha una secta que poques vegades es relacionen

dispars, apuntaves que aquesta exigen-

que fa referencia a un descens de la qua-

cia deriva cap a un model de crítica ci-

litat de l'oferta. Cree que son opinions

nematográfica molt especialitzada. Hi

que s'haurien de matisar i discutir. Con-

ha un tipus de crítica que concreta molt

sideres, si atenem aqüestes opinions, que

entre elles

Tactualltat, ¿quantsde musicalss'estrenen
al llarg de Tany? Era, en definitiva, molt
mes fácil trabar un film de qualitat.

el seu terreny cinematográfica, el qual

la crítica cinematográfica segueix una tra-

—Parlávem abans de la relació es-

a vegades reivindica uns nivells que tal

jectória paral-lela, de la mateixa manera

tablerta entre cinema - lector - crític,

vegada son excessius.

que durant el période de la modernitat

pero cree que hi ha un altre aspecte im-

—És cert, sembla que hem passat de
Tomnipreséncia i Tomnípoténcia d'una
única església, a la proliferació protestant
de múltiples esglésies o sectes, que son
molt exclusives i tancades, pero molt capficades en el tema que tracten. Ja no hi
ha una sola església universal cinéf ila com
la que hi havia abans, sino que a partir
deis 80 i els 90 ens trobem amb una multitud de capelletes en cada una de les
quals hi ha una secta que poques vegades es relacionen entre elles. I aixó cree
que és producte de la individualització,
la fragmentació i el narcisísme promogut
per la postmodernítat, a l'hora que és
conseqüéncia també d'unesnovesformes
de consum cinematografíe que comiencen amb la televisió i s'amplien ¡ perllonguen amb les noves tecnologies. Aqüestes provoquen que tot el material sigui
mes accessible, pero provoquen un consum individual i exclusiu, a mes d'encoratjar 1'especialització individual.

cinematográfica hi va haver Tèpoca de

portant, que és la relació entre el crític

—Hi ha el comentan generalitzat entre els cinéf ils i també entre els crítics que
el cinema actual no és com el d'abans peí

màxim esplendor de la crítica ambCahiers

i la pellicula quan ambdós es troben

du cinema, etc.

dins un mateix marc empresarial.

—Evidentment si seguím aquest diseurs apocalíptic i decadentista, i establim un parallélisme amb la trajectôria
de la critica, arribem a la conclusíó que
avuí en día hi ha molt poca crítica que
siguí intéressant i que el nivell de qualitat ha descendit.
Pero, en part, aixô respon al fet que
ha davallatel nivell d'exigéncia per part
deis lectors. Ens trobem, dones, amb un
joc molt mes dialéctic, perqué está ciar
que si el lector de crítica, que és una minoria dins el grup de consumidors de cinema, respon al nivell d'exigéncia del
public en general i es troba en una fase, diguem-ho, de pensament mes "débil", llavors la crítica dirigida a elIs també será mes "debilitada". Evidentment,
els crítics que van sorgint en els últims
quinze anys ja provenen d'aquest tipus
de public, la qual cosa repercuteix en el
nivell de la crítica. Amb perdó i sense
ánim de suficiencia, algú que comença
a fer ara crítica no pot evitar el contacte amb el context dlns el qual comença.

—És el que ara s'anomenen les sinérgies industrials o comerciáis. Tradícionalment el món de la industria cinematográfica i la industria deis mitjans de comunícacióanaven en parallel encara que,
a vegades, hi havia punts de contacte. En
aquests moments, es produeix tot el contrari i alió habitual és que la industria cinematográfica es juntí amb la industria
mediática, amb la qual cosa tenim grups
de comunicado a nivell nacional o mundial, que agrupen alhora els mitjans de
comunicado i les empreses cinematográfiques. A Tépoca del cinema classic, el periodísme podía exercircerta influencia sobre el món de Hollywood, pero es tracta
de una influencia externa. A partir de la
década deis 80 aixó ja no és així i tenim,
per exemple, que un deis grups de comunicado mundial es Time Warner.

És lôgic que, si establim un paral-lelisme entre el cinema actual i la crítica actual, adoptem un diseurs decadentista.
Una altra cosa, tal i com comentaves, és sí
el diseurs hauria de ser tan apocalíptic. S'ha de tenir ciar que al llarg de Tèpoca clássica es va fer molt de cinema espantos, del
qual ni ens en recordem. La diferencia, en
aquest sentit, és que la nostra memoria selecciona allô que ha superat els controls
de qualitat per acabar confeccionant una
antología. Pero també hauríem de saber
adoptar cert dístanciament crític respecte
deis clássics i fugir deis tapies. Perqué,
¿quantes obres mestres hi ha cada any en
la historia de la literatura i quantes obres
mestres hi ha cada any en cinema?

ENTREVISTAS CON
VICENTE ARANDA
NUEL GUTIERREZ ARAGON'
EL SEÑOR DE IOS ANILLOS

Eldiscursapocalípticcalmatisar-lotambé establinttota una serie de proporcions
perqué cal tenir en compte que abans es
feía molt mes cinema que actualment. Llavors en els anys 40 l'amant del genere musical podía veure 10 pellicules, pero en

—Llavors ens trobem que el crític i
la pellicula defensen els mateixos interessos empresarials.

—Efectivament, i es produeixen moments molt incomodes pel crític. No vull
donar a entendre que el critic no tenguí una ética professional i que defensi la seva propia opinio, pero es produeixen sítuacions incomodes.
—Un altre fet que podem observar
en els últims anys és que el crític sembla adaptar-se al lector, la qual cosa implica que sigui el lector i les seves preferences cinematográf iques les que det e r m i n e l'opinió del crític.

—Aixó és ¡ndubtable i ve provocat
per la necessitat de pertányer a un mercat. Hi ha la necessitat de vendré determinat nombre d'exemplars i aixó fa
que el crític estableíxí complícitat amb
el lector. De la mateixa manera que Tespectador ha rebaixat el seu nivell d'exigéncia, el critic també ha rebaixat els
seus plantejaments, no només pel que
fa ais continguts sino també quant a la
redacció. Aixó está dar. mm

