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Taller de crítica cinematogràfica (1)
El mes de juliol vam teñir l'oportunitat
de comptar amb la presencia de José Enrique Monterde, qui va impartir un seminari sobre crítica cinematogràfica al Centre de
Cultura. Les seves intervencions tengueren
carácter de classe magistral, per això ara en
reproduim una.

ones tardes, avui comencem aquest taller de crítica, una vagada vostés al
llarg de dos dies s'han dedicat a fer alguns exercicis práctics de crítica cinematográfica, concretament al voltant de la pel-lícula Viaggio
in Italia (1953), de Robert Rossellíní, i que
més endavant comentaré de manera general o de manera més personalitzada i
concreta, segons s'estimin més. Alió,
pero, que els vull comentar abans de comentar és que han de teñir molt ciar
que, malgrat aquest interessant component práctíc que forma part del taller,

aquí no els ensenyaré receptes definitíves per fer una crítica cinematográfica.
En primer lloc, i per entrar ja en materia, cal teñir ciar que, quant a l'elaboració de la crítica cinematográfica, cal teñir
encomptediversoscondicionantsque, en
una setmana, no s'aprenen. Un d'ells, evidentment, és saber escriure bé, la qual
cosa no els puc ensenyar a fer en aquest
taller. I és que si una cosa está ben escrita difícilment diu bajanades; per tant,
aquest fet que consisteíx en escriure sobre una experiencia com és el fet d'haver
vist una pel-lícula, i s'adonin que no els
parlo d'escriure sobre una pel-lícula, sino
sobre l'experiéncia d'haver-la vista.
Una segona condició básica és teñir
uns certs coneixements cinematografíes. Al llarg de les vint-i-quatre hores
quetenim per davant espero que aprenguin algunes coses; jo els n'ensenyaré
moltes, i moltes altres quedaran sense
explicar, pero evidentment no els podré
ensenyar tot alió que s'ha de saber sobre cinema, ni tot alió que es podría arri-

bar a derivar de les seves personáis experiéncies cinematográfiques i la cultura que se n'ha pogut derivar i que han
adquirit com a espectadors.
En tercer lloc, una cosa sobre la qual
aniré insistint, és la inexistencia de receptes o, fins i tot, de sistemes o métodes crítics sólids que serveixin per a tot.
I és que en realitat cada pel-lícula és distinta i per tant, en la mesura que s'intenti seguir amb cada pel-lícula un mateix procés, probablement siguí molt difícil podertreure-li el rendiment máxím,
a aquella pel-lícula. Aquest sistema, en
tot cas, seria com engabiar la pel-lícula,
quan es tracta tot just del contrarí, de
ser més obert ¡ adaptar a la naturalesa
de cada pel-lícula el text que hagin de
redactar. Aquests tres punts cree, en
principi, que son fonamentals tenlr-los
clars abans de comencar amb aquest taller, sobretot perqué no vénguin Túltim
día recrimínant que no han aprés a fer
crítica cinematográfica. Aquí tan sois estem per fer les primeres passes.

Taller de crítica cinematogràfica (l)
A tot aixó, i de manera previa, vull
afegir que el fet que aíxó sigui un taller
i no un curs de crítica cinematográfica,
no implica que jo no hagi de parlar de la
teoría i de la historia de la crítica cinematográfica. Evidentment, aquí també
ho farem, perqué seria absurd escriure o
comentar critiques de cinema sense
aquesta base, pero aqüestes matériesaniran apareixent de manera intercalada.
En principi, aquest taller está estructurat al voltant de quatre pilars fonamentals. El primer seria aquell que
anomenaríem "la funció crítica" i que
consisteíx en una introducció al concepte de crítica, i la seva historia, pero
vista des d'una perspectiva més general, atenent a Tart en general, per posteriorment centrar-nos en el cinema. Un
segon punt essencial sobre el qual s'organitza el taller és Testudi de "la fenomenología de la crítica", que es fonamenta básicamenten parlarsobretotde
dues coses: per una banda, la distinció
entre crítica cinematográfica o exercicí

de la crítica i altres típus de discursos
que puguin realítzar-se respecte d'un
film (l'anàlisi fílmic, la historiografía cinematográfica, etc.); i per altra banda,
abordar les diverses funcíons sota les
quals pot donar-se el fenomen crític,
com poden ser la funció mediadora, la
Interpretativa, ('avaluadora i la creativa
—cada una d'elles tendrá diferent importancia en relació ais àmbits on s'exerceixi el treball crític—. Fet aquest últím, que ens portará al tercer pilar que
será el que coneixem com "la praxis de
la crítica", i on es parlará de quina és la
naturalesa i de quines son lescondicions
de Texercici de la crítica cinematogràfica. Tal vegada, aquesta sigui la part que
estigui més vinculada a la idea de taller.
I finalment, la quarta columna vertebral
sería "la historia de la crítica cinematogràfica", apartaten el qual incidirem
de manera menys sistemàtica; és a dir,
que no intentarem construir tota una
historia de la crítica cinematogràfica sino que ens centrarem ens alguns exemplesconcrets molt importants. El cas central, evidentment, será el moment en
qué es produeix la revolució de la crítica cinematogràfica, que va més enllá de
Tambít de la crítica, i que es produeix
el 1951 amb l'aparició de la revista francesa Cahiersdu
cinema, testimoni d'aliò
que anomenem la modernitat cinematogràfica i renovadora de l'exercíci crític que d'aquesta es derivará.
Bé, comencem, per tant, pel principi i anem a la idea de la funció de la crítica. I per parlar del concepte de crítica,
des d'un punt de vista general, cree que
el mésadient és remuntar-seaisorígens,
en aquest cas, ais orígens etimologícs
del terme "crítica". Com en molts casos,
aquest prove de Pantiga Grècia i concretament d'una sèrie de paraules que
fan referencia a "jutjar", "jutge", "allò
que serveix per jutjar", ¡ sobretot a la
noció "art de la capacitai de judicí". Tot
ells, posteriorment en el Nati de Cicero
acabarien confluint en el terme Kritikós
("jutge de literatura"). Per tant, etimològicament, els orígens de la paraula "crítica" están vínculats al terme "judici" i al seu concepte.
En definitiva, aquesta capacitai de judia o capacitat de crítica, en realitat, la
podem remuntar a una dimensíó antropològica. Amb això vull dir que aquesta
capacitat forma part de la naturalesa

humana; la capacitat i la voluntat de jutjar qualsevol tipus de realitat és una actitud distintiva de l'èsser huma que el diferencia de la resta d'éssers vius. Un text
de José Antonio Marina corrobora
aquesta noció antropològica: "l'home
percep, examina, escull, pren posició enfront de les coses i enuncia un judici que
afirma o nega alguna cosa." Nietzsche,
molt abans, també afirmava: "L'home és
abansdetotunanimalquejutja", ¡Adorno deia: "La cultura no és vertadera més
que en un sentit crític implícit." Ara bé,
aquesta capacitat d'exercír una actitud
crítica té múltiples camps, de l'art i la literatura, passant pels toros i les misses
(secció que hi havia durant una época
en el diari ABC). En realitat, nosaltres
mateixos, al final del dia, quan recapitulem i reflexionem sobre la nostra jornada allò que fem és exercir el que hem
considérât com la funció crítica.
Una altra funció propia de Tèsser
huma, al marge de la seva capacitat per
exercir la crítica, és la funció creativa.
També Tèsser huma destaca per la seva
capacitat de proposar-se i resoldre problèmes d'una manera més o menys novedosa i original. I és en el cas de la creativitat en que determináis individus teñen un grau exacerbât de creativitat, de
manera que si aquest s'aplica a determináis camps de Tacciò, del treball,
aquests individus son consideráis artistes. Associem, dones, la idea de l'artista
a la idea de creativitat o, fins ¡ tot, a alguna cosa més que a la creativitat comuna. I és que qualsevol individu pottenír una creativitat, tal vegada no en tots
els camps de Tactivitat humana, sino d'una manera més sectorial, mentre que
d'altres destaquen per aquesta capacitat i son reconeguts institucíonalment i
dediquen la seva vida a desenvolupar
aquest grau superior de creativitat.
En la funció de la crítica pot ocórrer
una cosa semblant, ja que hi pot haver
casos d'exacerbació crítica, tal i com de
manera tan adequada Baltasar Gracián
va designar com "el criticón". Dones bé,
hi ha una part de Tespécie humana que
és "criticona"; és a dir, que exacerba la
seva capacitat de jutjar o criticar qualsevol cosa en qualsevol moment. De totes maneres, no sé si la condició de criticar és una condicio necessària, i molt
menys suficient, per exercir Tactivitat
crítica, però és cert que alguns execu-
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fins a les arts passant per les tècnlques
de la própíaf ilosof ¡a. Finalment, tendrem
com a punt culminant del procès Tapando de la Crítica de la R a o Pura, la Critica de la R a o Práctica i la Crítica del Ju-

ten i desenvolupen aquesta práctica i
també es veuen reconeguts per les institucions socials de tal manera que, flns
i tot, en alguns casos, com déiem respecte de la fundó creativa, alguns arriben a professionalitzar aquesta activitat. Sobre aixó han de quedar, però clares dues coses. Per una banda, una cosa és l'exercici, professional, instltucionalitzat, pertant, public, de l'exercici de
la crítica, i per altra banda, un fet indubtable és que qualsevol subjecte, davant qualsevol realítat, siguí aquesta,
per exemple, una pel-lícula, tingui l'opció d'exerclr aquesta capacitai de criticar. No fa falta ser crític de cinema per
exercir de jutge deis films que es veuen,
slnó tan sois que aquestjudlci sobre Texperiéncia que suposa haver vlst un film
estigul en condicions de fer-ho public,
a través deis suports medlátlcs, i que
d'alguna manera assumelxi la responsabilltat I els riscos d'aquesta posada en

circulado pública, social, col-lectiva d'aquest judicl. Una altra qüestló seria veure fins a quin punt poden aconseguir
convertir aquesta práctica en una professió. De la mateixa manera, hi ha molta gent que pinta o esculpelx I no fa
d'aquesta activltat una professió.
Aquesta facultat d'exercir la fundó
crítica no és un detall intranscendent o
secundan en la historia de l'èsser humà.
Aquesta capacitai connatural de l'Individu ha estât la que ha permés el desenvolupament de les idees. A través del
judía de la realítat s'ha arribat a allò inexistent; és a dir, que des de las crítica de
les ¡dees s'ha arribat a la creado de noves ¡dees. Evldentment, el punt culminant de la facultat crítica de Tèsser humà
es produelx en el S. XVIII a l'època de la
ll-lustracló, tot just quan Tactlvítat de la
critica, del judicí de les ¡dees esdevé el
fonamentessencial de Tartivftat intelectual en tots els camps, des de la ciencia

dicí, totes tres obres de Kant. A partir d'aquest moment definitiu de la filosofía,
tot el desenvolupament del pensament
posterior, tant del S. XIX com d'una part
del S. XX, esta orientât per aquesta voluntat crítica. Tením els exemples de
Marx, que critica Teconomla, I de Nietzsche, que crítica la cultura mateixa.
Evidentment, díns aquest terreny del
pensament hi ha una área en la qual s'apllca aquesta actlvítat crítica ¡ que podrem anomenar "la dimensíó estética".
Cal recordar que el ja esmentat Baltasar
Gracian el 1647 a la seva obra El oráculo manual introdueix el slgnificat metafórlc del concepte de "gust", partínt
d'una idea d'aquest concepte com un
sinónim al concepte de "crítica", ja que
ho considera com una facultat espiritual
I moral de jutjar; és a dlr, com una capacltat per dlstingir alió bell d'alló lleíg, a
partir del judicí sobre un objecte o una
experiencia. Será a partir d'aquí que es
desenvoluparà tota latradició, intimista,
del "judicí del gust", en tant que esdevé un judicí de la sensacló, ¡ndependent
de Tentenlment o la tradicló racionalista del judicí —¿subjectivítat versus objectívltat?—. En realitat, d'alló que es
tracta és de moure's entre un métode a
posteriori —després d'una experiencia
jutjo, valoro, allô que ha estât aquella
experiencia— amb un métode a priori —
a partir d'un conjunt de regles, de normes establertes, i anterior a la meva experiencia intento reubicar-hi aquella propia experiencia—. En aquest sentit, cree
que les coses no han canviat massa.
Des del moment en qué es desenvolupa aquest concepte del "gust" s'associa a aquesta actívítat de jutjar o criticar determinats fenómens que es poden
considerar artístlcs. A més, s'aníran introduínt matísos, com per exemple a finals del S. XVIII quan s'introduira la noció d'historicitat o relativltat en relacló
al concepte de "gust", la qual cosa derivará en la següent qüestló: de quina
manera és el gust el que es manifesta a
través del judlci crític I sí aquest gust és
absolut o tan sois relatlu, fonamentalment perqué es tracta d'una actlvítat
sotmesa a una hístoricítat.

Apartird'aquíesdesenvolupa una teoria del judlci del gust I que intenta relacionar l'objecte, o la seva representado, amb un subjecte —per exemple, a
partir de les conséquences que provoca
l'experièncla d'aquell objecte en el subjecte; és a dir, allò que s'anomena el sentiment o la noció de plaer o no plaer—.
És el moment aquest en què, per una banda, ens trobem en el terreny subjectiu
propi de l'experlència estètica, I per altra
banda, ens trobem en el terreny de la voluntat d'unlversalitzar aquella experiencia mitjançant el comentan raonat.
Arribem, per tant, al moment clau
que és el de la plenitud del pensament
estètlc I que es producte d'aquella ¡dea
d'aliò estétlccom l'arrel comú entre l'experiéncia sensorial I la capacitai ¡ntellectual del subjecte, o, dit d'una altra manera, la capacitai d'aplicar unes catégories que, corn a tais, perianyen al terreny
de les ¡dees—la Idea de beli, de lleig, de
sublim, etc.— a partir de Texperiència
dels sentits. Abandonin, pertant, la idea
que quan parlem d'aliò estètic ho fem
de les formes estètiques ¡ de les aparences, perqué tant a Kant, a Schiller, a
Nietzsche, etc. el fonament de l'estètica
sera aquell Hoc on es produelxi l'utopie
encontre entre les capacitáis sensorials
I intellectuals de l'Individu. És molt mes
que una qüestió d'aparences. L'estètica,
dones, entesa com el punt d'encontre
en el qual es consumen els dos camps
d'aedo propis de l'èsser humà, el seu
carácter sensorial I el seu carácter ref lexlu —a partir de l'ús d'unes idees d'or-

dre exterior com son alió cómic, alió trágic, alió sublim, etc—. I son aqüestes categories lasque, en última instancia, haurien de ser manejades quan s'executa un
treball crítlc, un judici estétic.
Caldria a tot aixó afegir-hi una distlnció cabdal entre alió que anomenaríem "l'estétlca natural" —que consisten en contemplar i valorar la bellesa
de la sortida del sol, etc.— i alió que
anomenaríem "l'estética artificial", que
conslsteix en l'aplicació d'aquell judici
estétic a un cert camp de la prodúcelo
humana, com és el camp de les arts.
D'aquesta manera, i en la mesura que
el cinema pot teñir una dimensló artística, en la mesura que el cinema pugui
ser objecte d'una experiencia estética,
i, per tant, esdevingui en lloc de trabada entre la sensibilitat I l'lntel-lecte, alió
que podrem exigir a un treball de crítica o a un judlci d'ordre estétic en relacíó al cinema, és l'aplicació d'unes categories. El que habltualment passa és
que la gent surt del cinema i mal no se
la sent dlr: "¡Que bella que és aquesta
pel-lícula!" sino que el judici manifest
és: "¡Que bona que és aquesta pel-lícula ¡" Será, en aquest sentít, molt ¡nteressant comprovar mes endavant com
es produelx aquesta transferencia del
camp de l'estétlca al camp de la moral.
És ciar que l'exercicí crítíc, al marge de
Támblt estétic, pot afectar tota una serie d'ámbits, com podrlen ser el polític
o el social, i que és factible que aquest
fenomen es produeixi, pero no deixa de
ser menys obvl que tot aixó ocupa una

dimensló secundarla en la mesura que
estem parlant de la fundó cabdal de
l'actlvitat crítica respecte d'un objecte
la fundó del qual és estética.
A partir d'aquí podem endlnsar-nos
dins els terrltoris d'alló que anomenem
crítica artística, en la mesura que entenguem que la crítica cinematográfica
s'integra dlns aquest territorl. Una definido válida en aquest sentit podría ser:
"Formulado d'un judici de valor aplicat
a obres llteràrles, artistiques o musicals,
fonamentat amb arguments Intellectuals." I aquí és Important retenir aquesta última observado, perqué no és simplement valid allô de "m'agrada o no
m'agrada", slnó que l'oplníó ha de ser
fonamentada. D'aquesta manera, sería
un judici de valor argumentât I, en tot
cas, entrarla en el terreny d'alló artistic
en tant que l'objecte valorat per la crítica és un fenomen que d'alguna manera s'inclou dins el camp de l'art.
Finalment, cree fonamental fer una
última consideracíó: aquest text critic,
que establelx un judlci estétic dins el
camp artistic, ja slgui de naturalesa oral
o escrita, exerceix una fundó metalingüística en la mesura que el propl text
critic esta connectât amb el text artistic;
el prlmerferia continua referenda al segon. En certa manera, podríem concloure que una crítica de cinema és un
text que estableíx un judici estètlc dins
un mar soclocultural i exerceix una fundó metalíngüística pel fet que fa referencia a un text artistic. ¡ü
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