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guntava: "Com designar
aquest conjunt d'interdictes que prove indiferentment de la moral i de
l'estètica, i amb el qual la
critica clàssica investeix tots el valors que
no pot traslladar a la ciencia? A aquest
sistema de prohibitions anomanem-lo,
el gust". És dar que Barthes adopta una
postura bastant crítica, precisament, respecte de la crítica especializada, aquesta mena d'opiníó público-artística, en la
mesura que posa en sospita, en una actitud merament crítica, el concepte mateix del "gust". En un altre moment afirma: "És aquí on el gust és molt útil, servidor maxím de la moral i de l'estètica
que fa a vegades de còmode torniquet
entre allò bell i allò bo." Torna a aparèlxer aquí, per tant, la relació entre la bellesa i la bondat, de la quai en tenim velles referències a Plato, quan aquest considerava la Veritat, la Bellesa i la Bondat
corn les tres formes catégoriques de les
idees. Tornem, dones, a aquesta transferencia que es dona entre Pàmbit de
l'estètica i l'àmbit de la moral.
Continuant amb les reflexions sobre
aquesta noció de la crítica en altres autors podríem citar, per exemple, Román
de la Calle qui afirma respecte a la crítica que "hi ha dues maneres d'entendre
el concepte de crítica; per una banda,
desenvolupar o entendre com a crítica
un text que paral-lelament al fenomen
artistic, és a dir al mateix nivell de llenguatge, s'apropa a ell de forma indirecta buscant joes de contrast, semblança o

complementarietat a còpia de relacionar fragments literaris seleccionáis amb
el diseurs plastic corresponent." El mateix de la Calle proposa una altra definició que diu: "desenvolupar un text que
de manera plenament metalinguistica
estudiï l'objecte artistic en connexió amb
el fet socio-cultural que el possibilità i el
condiciona." Com podem veure s'introdueixen variants pel que fa a la possibilitat de l'exercici critic, com podria ser la
relació cara a cara, íntima i confidencial,
entre l'objecte artistic i el text critic o,
en una altra mesura, la voluntat d'establlraquesta matelxa relaciódinsun marc
sociocultural, i per tant, també politic,
economic, etc.
També es planteja una qüestió important al llíbre¿Qué es un buen

film?,

de Laurent Julller, quan aquest afirma
que la crítica no és un judici transformatiu, la quai cosa vol dir que no és un
judici eficaç, que en si mateix no té cap
eficacia pel que fa a l'objecte artistic en
si. L'autor en el llibre posa un ciar exemple de judici formatiu quan es refereix
al baptisme, ja que aquesta acciò té una
sèrie de conseqùències sobre el nadó, ja
que aquest passa a ser cristià, mentre
que, en canvi, allò que es pugui manifestar sobre un fenomen artistic, mitjançant l'exercici critic, no té cap eficacia pel fet de no tenir cap incidencia,
pel fet de no operar una transformació.
A partir d'aquí, llavors, ens podem començar a plantejar una sèrie de questions sobre la ineficacia i la inutilitat de
la critica cinematogràfica, i del judici artistic en general. I la conclusió que en
traurem és que, efectivament, la crítica

és inútil en la mesura que no afecta al
fenomen artísti mateix; aquest no canvía per l'acció del judící crític.
Seguínt amb tota una serie de consideracíons, cree que també és interessant valorar quina és l'actitud adoptada en el moment d'emprendre el judici
crític. Per exemple, un crític anomenat
MacDonald afirmava: "sí la filosofía s'inicía amb l'astorament tal i com assegurava Plato, també succeeix així amb
la crítica fílmlca"; és a dír, que considera que s'ha de partir d'aquesta idea de
l'astorament amb la qual cosa es refereix a una actitud de "no indiferencia",
a la causa d'un estímul que comporta
una manífestacíó. En un sentitsemblant,
Serge Daney es plantejava: "Qué és una
crítica d'un film? Una práctica (blana)
que consisteix en oposar un objecte a
un altre, un text a un film, una assignatura a una altra, un sistema a una altre. [...] Perquéserveix? Aferradesa l'entrada de les sales de projecció és cada
vegada mes un suport publicitari, un
element o aparell en el sistema de producció i consum del film." Tal i com podem veure, per una banda, enstrobem
l'idealisme de MacDonald ¡ per altra
banda, la postura molt mes desencantada de Daney. I entre ambdues h¡ podem trobar un amplí marge de valoracíons o consíderacions de la crítica.
Pero aquest exercicl de la funció crítica, en definitiva, té alguna eficacia?,
respon a alguna necessitat?, planteja algún objectiu? Un personatge com Baudelaire pronuncia una cosa semblant a
alió que comentávem sobre l'astorament: "L'encant era tan fort, tan terrible, que decidí esbrinar els seus motius
i transformar el meu entusiasme en sapiencia." Tornem, dones, com podem
veure a la idea de l'astorament o a la
sensació provocada per l'experiéncia del
fenomen artístíc, encara que no cal quedar-se en el pur plaer que puguí provocar Pobjecte del judící crític, sino que cal
saber les causes que ho provoquen i que
aixó produeixi uns nous coneixements.
Un crític cinematografíe deis anys 50 i
60, després també convertit en cineasta,
Ado Kyrou, planteja que "l'objectiu del
crític és buscar la sorpresa mes que la satisfaccíó, el descobriment mes que la certesa." Per utilitzar un símil, preguntaré
si consideren el mateix anar a una festa
sabent que sortiran amb la mateixa per-

Alla en que si que

m'agradaria

Insistir és en quin és l'élément

val la pena fer una crltlca. Allô que pugul motlvar l'exerdci
experièncla que no ens ha deixat indlferents,

sona amb la qual han entrat que anar a
una festa deixant-se portar per la sorpresa i la ¡ncertesa de no saber amb qul
acabaran el vespre. Dones bé, aquesta
última seria segurament l'actitud ideal
davant una pel-lícula, pero el problema
és que el crític, en aquest cas de cinema,
en moltes ocasions, avui en día, entra a
la sala cinematográfica sabent préviamentqué veurá a la pantalla. Parlem, en
aquest sentit, de valorar la commocló,
la sorpresa, Tlnterés davant la previsibilitat I la rutina.
Alió en qué sí que m'agradaria insistir és en quin és l'element motor de la
práctica de la critica; és a dlr, per qué val
la pena fer una crítica. Alió que pugui
motivar Texercící de la crítica, segurament, siguí el fet de vlure una experiencia que no ens ha delxat indlferents,
que no ens importa, que no és objecte
de sentiment per part nostra. Relaclonat
amb aquesta ¡dea un crític australlá anomenat Martin diu que "fer crítica és escríure cartes d'amor al cinema no oblldant ¡neloure en la definido d'amor totes les classes de passions, necessítats, ¡ndígnacions ¡ exigéncies critiques." Pero
a la vegada que h¡ ha aquesta dimensió
passíonal, que arriba fíns els límlts de Texacerbació deis sentlments, també podem trabar afírmacíons com la d'un crític anomenat Guyonnet Que dlu "la m¡llor aproximado és mes bé preguntar-se
quina és la rao de ser d'un film, de buscar la seva significado clau, aquella que
ens toca ¡ que fará que algú diguí que li
agrada i a una altra que diguí que ni lo
agrada." Llavors, tornaríem aquí a aquella dimensió racional, dirigida a establír
els fonaments d'una determinada commoció, provocada per un film. Tot aixó,
d'alguna manera, ens portará a parlar
mes endavant d'aquesta actitud davant
alió cinematografíe i que es coneíx com
a cinef ílía, concepte sempre tan llígat a
l'exercici de la crítica.
Contínuant, pero, amb algunes ¡dees relaclonades amb Texercící de la crítica, voldrla comentar unes paraules
pronunclades per André Bazln en les
quals déla que la crítica "té com a missió no tant explicar-la
(l'obra acabada)
com expandir la significado (o mes bé
lessignlficacíons) en la conscíéncia i Tesperít del seu lector." D'aquesta manera, introdui'm un altre element important, una altra dimensió, perqué abans,

motor de la pràctlca de la critiça; és a dir, per que

de la critlca, segurament,

que no ens importa,

sigui el fet de vlure una

que no és objecte de sentiment

si ens hem centrât en la nécessitât de la
critica i sobre la motlvació de la critica
en el fons de qui hem parlât és del critic, però ara cal tenir en compte un altre element; en la mesura que la critica
es un exercici desenvolupat dlns un marc
social, que es tracta, en definitiva, d'un
diseurs que s'émet dins una socletat, cal
valorar la presèncla d'un personatge
ambigu com és el del lector de critica;
un personatge que uneix alhora el fenomen artistic, la pellicula en el nostre
cas, i la critica que llegelx; un personatge, en definitiva, que està a mig carni,
ja que comparteix l'objecte cinematografie amb el critic I el text critic, que

per part

nostra

també comparteix amb el critic pero que
és d'una altra naturalesa. Per tant, una
gran part de la fonamentacló de Texercící critic també radica en aquesta
presencia de Tespectador-lector.
Per exemple, un critic de la revista
Positif, Jean-Louls Thirard deía que
"Tobjectiu principal de la crítica ha de
ser crear un espectador actíu, particípatlu, jaque tots els altres objectius com
son la Informado, el sostenlment de noves ¡nícíatives, la competencia I curiositat ¡mpllcades no teñen cap valor per si
matelxes, ja que Tobjectiu de la crítica
ha de ser que el lector esdevlngul un
crític, que entre el public ¡ el film h¡ ha-

Un altre concepte que cal tenir en compte és allò que podrlem anomenar
no s'ha d'entendre,

corn habitualment

que s'ha de plantejar

es fa, en el sentit de si els critics teñen dret a criticar les peílícules,

en el sentit Invers; és a dir, que son les pellicules

gi menys intermediaris; que en el cas IImlt els intermediaris obligatoris, atès
que es tracta d'una activitat industriai,
esdevinguin perfectament transparents, de forma que aixi el public i el
film puguin interactuar entre si en un
progrés continu." Bé, ara corn podem
veure la inclinano de la critica seria molt
mes del costat de la seva suposada ef icàcia respecte d'aquell individu que és alhora espectador del film i lector de la
critica del film.
Tornant, de nou, a aquella idea baziniana, que considerava que l'objectiu
de la critica no havia de ser expllcar la
pel-licula, sino expandir la significatici o
les significations que se'n poguessin derivar dins la consciència i l'esperit del

el dret a la critica, la quai cosa

lector, cal també esmentar un altre critic com Jonathan Rosenbaum, colaborador del Chicago

Reader,

sino

les que teñen el dret a ser crlticades

per a qui les

paraules de Bazin tingueren un ressò especial quan afirmava que "els grans critics son aquells que creen un sentit de
misteri, no els que el resolen." No està
lluny de la idea baziniana,
efectivament,
en tant que considera l'objectiu de la
critic no ha de consistir en explicar allò
que s'ha vist o que es veurà, sino que es
tracta de crear-li un misteri, un interés
que el farà anar mes enllà, a aquest lector i espectador, de la propia pellicula.
Un altre concepte que cal teñir en
compie és allò que podríem anomenar
el dret a la crítica, la qual cosa no s'ha
d'entendre, com habitualment es fa, en

el sentit de si eis crítics teñen dret a criticar les peílícules, sino que s'ha de plantejar en el sentit invers; és a dir, que son
les peílícules les que teñen el dret a ser
criticades. En alguna ocasió, m'agrada
sentenciar de manera provocadora que
tota pel-lícula, de la mateixa manera que
té dret a ser estrenada, també té el dret
a ser jutjada i també té el dret a fracassar. Cal pensar que tot aquell que es
pren la molèstia d'escriure un llibre,
composar una caneó o fer una pel-lícula té tot el dret a ser criticat. Aclareíxo,
però, que no estíc parlant del dret a criticar, sino del dret a ser criticat. Un fet,
aquest, que em sembla d'aliò mes important perqué, de la mateixa manera
que abans parlàvem, en termes de l'avang del pensament humà per mor de
la funció crítica, ara cal pensar-ho, no
en termes d'avang, jaque aquest és molt
relatiu i complicai dins l'àmblt artístic,
però sí en termes d'innovació o O r i g i nalität, pel que fa a la crítica artística.
Hern parlat, abans, de la inutilítat, però
ara també hi podem afegir-hi la idea de
la inevitabilitat de la crítica. Va dir Bazin en un moment donat que "la principal satisfaccio que em dona aquest ofíci resideix en la seva quasi inutilitat" per
després continuar afirmant que "jo voldria afirmar la seva necessítat conjuntament amb la seva inutilitat."
Finalment voldria fer mencio a la
qüestió sobre el carácter transitíu del
text crític, com una de les diferencies
entre el fenomen artístic, en aquest cas
particular la pel-lícula, ¡ el text crític. Sí
del primer podríem dir que és intransitiu, autoreflexiu, i s'esgota en si mateíx,
del segon, per molt bo que siguí, fins i
tot literàriament parlant, per molt creatíu, original i brillant que sigui—entot
cas podría ser una bona pega literaria—
enstrobem amb un exercicí transitíu, referencial. Tal vegada, a l'hora d'establir
un criteri de valoració de la crítica, podríem afirmar que aquesta sera bona,
consíderant-la una bona obra literaria,
en la mesura que se solucioni adequadament la qüestió de la transltivitat. És
aquesta la gran diferencia entre el text
crític i el text artístic: la naturalesa transitiva del primer enfront de la intransitívitat del segon. ii
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