Editorial
PARAULES D'AMOR
SA NOSTRA
capdavantera
Mallorca,
cinema,
conferencies

ha estât

de la cultura a

les sèves sessions de
música,

publicacions,

són un model a imitar*

Roma Gubern

Els joves amants en tenen prou amb
tres frases fêtes ¡ apreses d'antics comediants, sempre els comediants o l'art
d'interpretar, de transmetre emocions a
través de personatges teatrals o cinematografíes. Perô tres frases fetes són
¡nsuflclents si volem resumir la tasca de
quinze anys d'actlvltat constant al Centre de Cultura. Les arts plastiques, la fotografía, el débat, la reflexló I naturalment el cinema han trobat el seu cau
en aqüestes instal-laclons que dia catorze de desembre s'ompllran de celebrado.
La nostra publicado nelx, creix i viu
sota l'aixopluc de la Fundado "SA NOSTRA" i dlns un habitat que li és amable
I confortable, aquest mateix Centre de
Cultura. Fa deu anys llargs que va presentarse la revista, perô les sessions c¡nematogràfiques van començar a programarse molt abans, a prlncipis de
Tany 1990, immediatamentdesprésd'obrir-se les portes del casal del carrer de

la Concepcló. De llavors ençà, el mlllor
cinema de totes les époques, amb tractament de favor de cap ais clàsslcs, s'ha
pogut veure a la pantalla de l'auditori.
Al mateix temps, ha servit per promoure el debat i la recerca, fins al punt que
pràcticament tots els grans crítlcs cinematografíes han protagonitzat Instants
compartits amb nosaltres I al costat de
joves estudiosos del sete art nascuts gairebé al si del propi Centre.
Aturats, copa en Taire per celebrarho, ens posarem mans a la felna novament perqué aixó siguí una etapa enllacada amb una altra amb perspectives
de continu'itat i si cal de millora. Quinze anys del Centre de Cultura que ens
han donat la posslbllitat de veure i viure el cinema, de bastir-lo amb paraules,
en definitiva, d'estimar-lo.

(*) Mots escrits per Roma Gubern amb motiu
de la publicado de la m e m ò r i a d'activitats 19891999 del Centre de Cultura

