El cinema, art de la modernitat
(transcripció fragmentada i maquilada du
' na presentano distesa)
a[JUE TB

iian vaig tenir l'oportunitat de llegir el Ilibre Escultures

de Palma,

el pri-

mer comentari que li vaig
fer a l'autora i amiga,
Magdalena Brotons, és
que, al marge de ser un
estudi artístic de la ciutat, el llibre era
d'aliò mes cinematografie, en la mesura
que el recorregut que proposava ¡'estructura del text tenia unes réminiscences, inconscients segons m'admeté la
propia autora, del cinema d'Eric Rohmer,
concretament del segon episodi de la meravellosa La rendez-vous

M. M A G D A L E N A

BROTONS

de Paris —el ti-

pie film que Jaume Vidal és Incapaç de
valorar (te la devia, aquesta). Davant
aquest freudià slmptoma que posava de
manifest la vessant cinèfila de Magdalena Brotons, no em va sorprendre, tenint en compte, a mes, que malgrat ser
especialista en escultura contemporània, s'ha centrat eis últims anys en la
docencia de la historia del cinema, que
la seva tercera publicado tingues per títol El cinema,

art de la

Modernitat.

Al marge de l'enorme interés inicial
que ja de per si suscita la proposta, i fugint de l'anàlisi de continguts i mes bé
atenent a questions socloculturals, caldria destacar aquest llibre corn un esdeveniment necessari per dues raons. En
primer Hoc —cree recordar que li vaig
comentar a na Magdalena, una vegada
vaig tenir coneixement del seu projecte—, considero que el fet d'haver publicat un llibre corn el seu, en català, en
aquesta illa cada vegada menys participativa i mes marginada, culturalment
parlant, és una clara demostració que
amb Pesforç de la gent es poden tirar
endavant empreses semblants. En major o menor mesura, encara que sigui
d'una forma secundaria, El cinema, a r t
de la M o d e r n i t a t ens permet formar
part, dins l'àmbit de l'estudi i la investigado, del panorama cultural de l'Estat. És evident que en aquest petit bocí de pedra en el qual vivim hi manca
una producció audiovisual propia, hi
manquen iniciatives pròpies, hi manca
el treball institucional, com en el cas de
la creació d'una filmoteca o de tenir un
festival de cinema, com també hi manca una tasca d'investigació, d'estudi i
d'anàlisi des d'una vessant teòrica. De
qualque manera aquest llibre pot ajudar a curar una mica la ferida.

EL CINEMA, ART DE
LA MODERNITAT
El segon motlu pel qual cai considerar aquesta publicació de qualque manera necessària està molt I ligat a I seu plantejament inicial, i que no és altre que parlar del cinema com un art, en primer Hoc,
I com un art lligat, i en certa manera depenentd'un movimentsocioculturalcom
és la Modernitat. En una època en què la
tendència és banalitzar qualsevol cosa i
en què el cinema es redueix a la seva minima expressió, a la seva minima capacitat, considerant-lo un pur entreteniment,
un element d'oci fins i tot secundari, i a
la qual cosa hi contribueixen moltes publicacions que es fan, crec que el fet de

reflexionar sobre les circumstàncies que
envoltaren el naixement del cinema i reflexionar sobre els lligams que es poden
establir entre diferents arts, ja sigui la pintura o la dansa, i el cinema és una manera de revitalitzar el setè art i tornar-li
una mica d'aquesta entitat perduda. Resulta, en definitiva, reconfortant descubrir un llibre de cinema de semblants caractéristiques.
Aixó últim ens porta al segon aspeóte que m'agradaria destacar, i que és
una conseqüencia directa del seu punt
de partida: el diàleg que estableix entre un llibre de cinema i un llibre sobre

El cinema, art de la Modernität és doblement

interessant precisament

perqué, per una

banda, tot aquell que parteixi d'una formació mes inclinada cap a la historia de l'art o
la teoría de l'art, amb aquest llibre despertara segurament

la seva naturalesa

cinéfila...

art. I és que encara que només podem
veure un sol llibre, la veritat és que podríem qualiflcar-lo d'un llibre doble peí
fet que conté alhora un llibre que parla sobre la historia de Tart I també parla de cinema, engalzant ambdós éléments de manera molt sólida. Cree que
El cinema,

art de la Modernität

és do-

blement Interessant precisament perqué, per una banda, tot aquell que parteixi d'una formació mes Inclinada cap
a la historia de l'art o la teoria de Tart,
amb aquest llibre despertará segurament la seva naturalesa cinéfila; mentre que, per altra banda, tot aquell que
tengul una formació mes vinculada al
cinema, ja sigui corn a simple aflclonat,
corn a cinéfil o estudios, aquest llibre és
galrebé un far que ¡Tlumina moites zones a les quais convé tornar, com son
ara eis orígens de Tart cinematografíe.
Vertaderament, aquest llibre éscom una
porta oberta que oferelx recorrer camins, plantejar-se questions que resulten essenclals per entendre la naturalesa del cinema.
En aquest sentit, tot aquell que llegeixi el llibre descobrlrà, a mes d'una
perspectiva sobre el cinema que avui en
dia no es té en compte, corn és el fet de
conslderar-lo un art, es trabará també
amb un llibre que ofereix una quantltat d'informació que fan de la Investigado i la redacció fêtes per na Magdalena una tasca encomiable -tenint en
compte que ha sabut doslf icar-ho i comprlmlr-ho en un text de poc mes de cent
pagines. En aquest aspecte, no hi és de
menys comentar la utllltat de totes I cada una de les références I de les notes
a peu de página que s'inclouen al llarg
del text I que permeten, al lector mes
curios I intéressât, ampliar la lectura,
perllongar la reflexió i buscar conclusions a algunes questions plantejades.
Qui escrlu aqüestes línles ho pot confirmar, per experiencia propia.
M'imaglno que va ser una vegada esgotats tots eis temes I massa entrada la
nlt com per poder raonar amb clarividencia, en una conversa, en qué precisament h¡ era présent Tautora del llibre, que comentárem qué enteníem per
concepte de postmodernitat cinematográfica. A partir d'aquesta reflexió, i
amb Túnica conclusió del dubte mes
metödic I carteslà, I una vegada Ileg¡t el
llibre vaig començar a pensar en alió

que na Magdalena cita de Jean-Luc Godard quan parlava del pintor Eduard
Manet: "[...] amb Eduard Manet comença la pintura moderna, és a dir, el
cinematograf, és a dir, les formes que
camlnenjuntamentambla paraula, mes
exactament una forma que pensa."
Amb aquesta sentèncla, el dlrector
francès esta afirmant allô que Georges
Bataille havla avançât: que Manet era
el pare de la Modernität artistica. Perd
allô que precisament m'Intéressa no és
Manet, sind Godard mateix. I és que
quan un pot observar eis quadres de Manet i ha vlst les pellicules de Godard es
pot posar la mà al foc i dir que el dlrector d'obres mestres com Le mépris o
Pierrot, le fou conelxa la perfecclô l'obra
del pintor francès, fet que es traduelx

en el fet que la seva propia mirada ha
estât educada per Manet. Per alxô, a
mes de per moites altres coses, Godard
és un deis pares de la Modernität cinematográfica.
Llavors, alxôem porta a recuperar Tanterlor qüestló sobre qué era allô que alguns anomenen la postmodernitat cinematográfica. La conclusió era que si
aquesta en realitat exlstelx, la quai cosa
poso bastant en dubte i crée que na Magdalena també, pero si de qualque manera exlsteix, es caracteriza per la seva ignorancia, perqué una cosa que ens pot
ensenyar El cinema,

art de la

Modernität,

com a espectadors de cinema que som,
és a plantejar-nos questions I a oferlr-nos
la posslbllltat de trabar les respostes, lluny
de fer aflrmadons catégoriques, i*

