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Intruso en el polvo

Les amargues llàgrimes d'un festival

I sotsdirector del Festival
de Cinéma de Mallorca va
Introduir una botifarra,
amb veu greu, en el seu
diseurs: "Acab de rebre un
teletlp d'agèneia. El festival de Sevilla ha posât en
pràctica avui mateix el nostre projecte pactat amb Assumpta Serna Tany
passât. Tots els nomlnats per als premis del cinéma europeu que es fallarà
a Barcelona el desembre, passaran
aquests dies per Sevilla. Aquesta decl-

sió s'ha près les nostres espatles: el seu
projecte era el nostre per a Tany que
ve. Està vist que tot és qûestio de pressupost. Nosaltres no podem competir
amb un festival subvenclonat per la
Junta d'Andalusia amb très mlllons
d'euros, mentre el que nostre només
en disposava de noranta mil. Les autorltats aqul présents han de prendre
nota per al futur."
Assumpta Serna, membre de l'organització de TEurofllm havla entregat a
la Junta d'Andalusia, amb traïdoria I

nocturnitat, el projecte redactat pel periodista Fernando Merino, sots-director
del Festival de Cinema de Mallorca, élaborât amb el vlstiplau d'aquesta, Tany
passât a Palma. El festival de Sevilla, dedicai, des de la seva llunyana creacló, al
cinema I a Tesport, havia trobat en
aquesta proposicló Indécent un mitjà de
canvlar de jaqueta i entrar per la porta
gran en el circuit delsfestlvals rellevants.
El Festival de Cinema de Mallorca quedava dévaluât d'un cop de ploma, amb
traïdoria i nocturnitat.
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Però aquest desastre era, tal vegada, consequèncla plausible d'un projecte descabellat. ¿Com, si no, explicat
que no hi hagl estât convidat cap cineasta mallorquí a concurs, quan, a
mes, s'ha programat una mostra de cinema en cátala? ¿A que ve introduir
una mostra cinema alemany, referida
en exclusiva a Fassblnder, I una altra
dedicada al francés Jean Paul Rappenau? Més que altra cosa, aquests cicles
—molt Intéressants si es promocionen
i es publlciten com pertoca— són un
fer l'ullet desganat, com per justificar
el logotlp blau de la UE. De la mateixa manera que la Inclusió decine pellicules europees, una de les quais estrenada a Espanya el passât mes de
juny {Cinco condiciones
de Lars Von
Trier) I una altra franco-argellana,
guanyadora del premi a la millor pel -1 fcula (Inc'allah

dimancle,
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Dios q u i e r e ) estrenada el 2002 i presentada en els festivals de Toronto i
Montreal. ¡I qué hem de dir del capítol de curtmetratges, en qué han passât impunément a concurs quatre exercicls de practiques de PEscola de Cine
de la Comunitat de Madrid! Encara sort
que hi ha hagut una preestrena comercial d'una pel-lícula espanyola merecedora justament de dos gaurdons,
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invierno.

Amb tot, el més greu pareix haver
estât la projecció en els clnemes AMV,
prou allunyats de Palma com per haver-h¡ congregai quatre espectadors
en dues intéressants sessions de cinema en cátala. I, tanmateix, poca o gens
de culpa en té Tempresa, que ha posât tots els mltjans al seu abast per
oferlr unes sales més que dignes. Ni el
director del festival, ni l'esforçat sotsdirector, Iluitant a contracorrent per
aportar dignitat a un certamen mancai de definido. Són molts els éléments
dissemblants, tronats, inconnexos,
que han confluii en el Festival de Cinema de Mallorca. Tal vegada s'haurla d'esperar a la reobertura del Teatre Principal, o a l'edificació de l'encara qulmèrlc Palau de Congressos, per
poder disposar d'un local, a més de
simbòllc I adéquat, que estigui incrustât a la clutat. Perqué la clutat de
Palma, per descomptat, a penes se n'ha temut de l'exlstència del festival,
una carénela que resulta ¡ncongruent

M & l o r c a
W (Mes Balears

P

. Govern
' de les liles Balears i B A T U R
Consellena deTurismc

amb un projecte medlàtico-cultural
d'aquest teorie calibre.
Sort que, com a minlm, els premls, els
premiats, els organitzadors i els convidáis més o menys glamurosos,
varen sortir a la premsa del dia següent. Per un
altre costai, en el panorama nacional,
saturât de festivals B, pareix convenient
apostar per un concepte diferenclador
respecte de la resta, el celebre valor afeglt, el que varen definir fa ja molts anys
els publicitaris nord-amerlcans com The
Reason why, la raó de ser, el benefici del
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producte, o com es vulgul anomenar la
motivado per la qual el public de Palma, la sodetat mallorquína, eis cinèfils
locals, eis mitjans, la Indùstria, sentln la
nécessitât o l'interès d'acudir a contemplar durant una setmana les novetats clnematogràflques, a escoltar les reflexions en hipotètiques taules rodones, a
accedir a un esdeveniment que, per la
seva naturalesa, haurla de ser extraordinari i, alhora, fet normal en la vida cultural d'una clutat. Dir un altre pic será,
resulta, de moment, sarcastic, iït

