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a fa temps es fa sentir el diseurs que un nou cinema, o
millordit, un nou correntcinematografie ha d'arrlbar,
ja que les noves tecnologies
i els preus dels mercats ofereixen la posslbilltat que
alxò succeeixi. Com en la llteratura, en
que tothom pot escriure un llibre pel seu
compte, Imprimlr, I fotocopiar els numéros que vulgul d'exemplars. Ara ja en
el cinema, la majoria de gent pot gravar
en qualsevol d'aquestescàmeres domestiques, que ja compten amb una alta
qualltat d'imatge, muntar amb un ordinador, i gravar les copies que es necessita en dvd, sensé la nécessitât de traballar en una productora.
Aixi, doncs, quant a producció almenys, ja tot està disposât perquè esclatl el nalxement d'un nou cinema, segurament mes intim (amb un minûscul
equip tècnlc), mes lliure (sensé cap tlpus
de pressici, ni censures mercantils ni de
cap altre tipus), mes pròxim (per nécessitais économiques els films s'hauran

d'extreure dels mltjans Immédiats de
Tentorn deis seus creadors), i aixi és previsible que el nou cinema véngul a ompllr el buit que ha créât el cinema convencional en alguns aspectes. Serán cinematografiáis uns personatges, unes
histories, i uns conflictes molt mes propers a la realltat de ¡'espectador, que no
pas els tractats en la gran majoria de
films ofrenats en la cartellerà.
Aquest cinema, el CinePetlt, com un
teorie cinèfil el va batejar per les sèves
reduïdes capacitáis pressupostàries I
d'infraestructura. Té tots els camlns
oberts en el camp de la producció i en
la via purament tècnica de la distribució, però encara li manquen el naixement d'una xarxa o xarxes d'organitzacions que el dlfongui I el fací arribar a
Tespectador. A aquells espectadors, no
pocs, que ja fa temps s'han cansat del
monopoli d'un cert tlpus de cinema I demanen alguna cosa diferent. Però tot
arribará, i prevlslblement no falta gaire,
si comptem amb el fet que ja han entrât
en contactefederacions de cineclubs que

hi ha arreu de quasi tôt el mon. Podrien
ser aqüestes entltats de carácter no lucratif que en el seu moment ja van ser
les encarregades de dlfondre clandestlnament pellicules censurades o ignorades pels sistemes de distribució convencional, les que posessln en marxa el moviment del ClnePetit, i aixô sensé mencionar les grans posslbilitats que oferelx
internet ja en aquests moments.
Aixi, amb un sistema de producció
assequible, un sistema de distribució
possible, I uns espectadors disposats, l'unie que falta son els cinéastes disposats
a realltzar-ho, a invertir la seva creatlvitat i ganes de contar, en els confins
d'un cinema mes Petit I limitât en alguns aspectes, pero mes lliure I Gran en
d'altres. I nomésemqueda recordarque
les escoles de cinema están saturades de
joves estudlants, I que la gran majoria
d'eus no trabará, en el sistema de la Industria convencional (ara mateix en carril de la fallida), un camí per a fer les
sèves creacions. Aixi, doncs, el ClnePetit ens espera, na

