embla que s'està convertint
en costum que les estrenes
de pel-lícules d'amplia distribució estiguin acompanyades de la publicitat extra
que provoquen les revendons sobre les practiques sexuals dels seus directors (com és el cas
d'Amenábar) o dels seus personatges, com
ha ocorregut amb la darrera pellicula d'Oliver Stone Alexandre Magne (2004). SI bé
és cert que cal assenyalar la utilitat d'aquesta estrategia per atreure I'atencio dels mltjans de comunicado no especlalitzats en
cinema i que taran el ressò corresponent,
crec que serla mes important destacar la
grandlositat que envolta aquests films. Ja
no es tracta de la típica tírallonga de xifres
pel que respecta ais dòlars que ha costat
produlr-la, la recaptació i els espectadors
que ha tingut el primer cap de setmana als
Estats Units, les hores d'ordlnador que s'han Invertit per aconseguir els efectes digitals, etc. Ara la grandlositat no tan sols
envolta el film, sino que és el seu tema principal: es retrata, amb reconstruccions escenogràflques colossals, la vida d'un gran
heroi llegendarl, Alexandre el Magnànlm.
Alguna semblança hi ha entre Alexandre

Espartaco

Magne

i les antigües pellicules

(Spartacus, 1960) de Kubrick,

Ben-Hur(Benh-Hur, 1959) de William Wyler, Cleopatra (Cleopatra, 1961-1963) de
Mankiewicz, o la costosa Els deu manaments que De Mille va rodar al 1956, totes elles conslderades "films mamut" per
l'estètica monumental que envolta
aqüestes mascarades cinematogràf Iques
plenes de fastuositat de mitjans i extensos repartiments de grans estrelles que
fan ¡nterpretacions exagerades.
La qüestió és que, a finals dels anys 50
i princlpls dels 60, aquest tlpus de cinema
espectacular i grandiloquent va ser utilitzat, al costat de la Incorporado de novetats tècnlques (el cinemascope,
les pantalles panoramiques, el so estereofònic),
amb l'objectiu de submerglr l'espectador
sensorlalment en la Imatge i, per tant, fer
front a la fúgida de clients de les sales de
projeccló a causa de la prollferacló d'aparells de TV, els quais permetlen un espectacle casolà d'unes 14-18 polzades
d'amplada. Les grans productores clnematogràflques varen apostar per fer macrocoproduccions épiques, extretes de la
historia antiga o clàssica, I rodades en països exòtics (per abaratlr despeses amb la
mà d'obra barata, alhora que n'aprofltaven els exteriors), per treure tot el suc a
l'espectacularltat que permetla aquesta
amplitud del camp visual.

Aleshores, podria ser que ara es torn¡ a recorrer a aquesta espectacular grandlositat (Indos l'ensordldor stereo surround i l'ampli confort de certes butaques que fan mes suportable la durado
d'algunes pellícules) per fer front al degoteig continu de descárregues que es
produelxen vía Internet i que mlnven les
recaptacions. (Potsersigul mes ¡mportant
analltzar amb profunditat com influeix
a la Industria cinematográfica aquesta
nova forma de comerclalització "lliure I
global", I no tant esqulncar-se les vestiduras amb crits apocalíptlcs peí que fa al
"postcine").
El que és ben cert és que molts joves
(no s'ha d'oblldar que son la principal
font d'ingressos de la industria cinematográfica a mes de ser els "grans" usuaris de les noves tecnologles) están disposats a pagar una entrada per delxarse Imbuir per la gegantlna pantalla de
cinema, el mlllor lloc on poder gaudlr de
la grandiositat dels herois histories (Alexander; LAquILIes-Brad Pitt de Troya,
2004) o literaris (la trouppe
dels anells;

d'EI

senyor

o el Crlst dissenyat per Mel

Glbson a La passió de Crist, 2004), tots
elís ben farcits de continúes sagnants batalles contra nombrosos exérclts (reals o
digitals). ia

