na vegada presentada
Testructura d'aquest taller I tetes una serle de valoraclons al voltant del
concepte de crítica, entrarem díns allò que podríem anomenar la praxis
crítica, I que ta referencia a tota una serie de questions sobre Pexercid de la crítica, en aquest cas, la cinematográfica.
I per començar a parlar de la praxis crítica, d'on hem de partir és d'una aproximado a la Personalität del crític; quíns
son el seus orígens, la seva formado, la
seva forma d'actuació, etc. I cal tenir en
compte que aquí parlem ja sobretot

d'un treball crític a nivell professional ¡
no tant del llíure exercicí de la crítica
que, com he comentat el día anterior,
cadascú pot desenvolupar quan surt del
cinema amb els amics o en l'ambít, en
el quai s'han format alguns crítlcs, com
és el de la tertulia, o, fins i tot, el cas
d'aquell espectador que, sense cap t¡pus de voluntat de publicar, quan arriba a casa després de veure una pellícula pren quatre notes a la manera de
recordatori o perqué el simple fet de
plasmar-les per escrlt permet la reflexló.
Aqüestes formes de l'exercici de la crítica son mes d'un carácter íntim, o com
en l'últlm cas mes proper al diari per-

sonal que a la crítica publicada, que responen a una práctica de la critica cinematográfica pero soclalltzades a menor
escala.
El salt qualitatiu i quantltatlu respecte d'aquestes situacions exposades,
segurament es produelx, quan un escriu
crítica per a la gent que no conelx, ja
que, evídentment, no és el matelx opinar sobre una pel-lícula entre un grup
d'amícs o coneguts que opinar sense
conéíxer el rostre d'aquells que serán
els receptors de la crítica; és a dír el públíc, espectador I lector, que ja podrá ser
mes o menys majorltarí. És aquest fet el
que podríem considerar com el salt a la
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condicio institucional i professional -si
s'aconsegueix algún tipus de remunerado- de l'exercici de la crítica. En aquest
sentit, podriem afirmar que aquest exercici de la critica, arribats a un grau de la
professionalització, partiría de certa inquietud cultural, d'una voluntat d'anar
més enllà de la condicio d'espectador i,
per tant, de respondre a aqüestes inquietuds culturáis que, en el camp del
cinema com és el nostre cas, mouen a
un individu a un intent de reflexió i que
aquesta sigui plasmada i transmesa a
terceres persones.
Quins son els orígens de la professió crítica? ¿O millor dit, d'on ve el crític? ¿com arriba algú a ser crític cinematografie? Repassant la historia po-

dem trobar diferents opcions possíbilitats, però d'entrada, evidentment,
allò que hi sol haver és una afecció pel
cinema, que sol esser el principal punt
de procedencia, però que no és l'únic
ni tan sois té perqué ser obligatori. I
en aquest sentit, veurem, més endavant, com d'aquesta afició al cinema,
en certa manera de carácter amateur,
es desfá aquesta altra condicio, que ja
he esmentat, i que nosaltres coneíxem
com la cinefilia —concepte que abordarem en el moment de parlar de la
historia de la crítica cinematográfica
ja que el seu punt de máxim esplendor, de maduresa, está intensament relaclonat al naixement de la ¡dea de cinefilia—.

Una de les vies amb la quai s'ha complétât aquesta afició peí cinema i aquest
interés per aprofundir i reflexionar sobre el fenomen cinematografié ha estât
durant molts anys, avui en dia menys indubtablement perqué la historia ja ho
ha deixat enrere, allô que coneixíem
com el cineclubisme, ámbit dins el qual
s'han format molts crítics, entre els quals
m'hl puc incloure, i que presenta diverses étapes. En primer lloc, tenim l'espectador assidu, que fréquenta els cineclubs en els quals a més de projectarse una pel-lícula o varies s'organitzaven
xerrades, col-loquis, débats en relació al
que s'havia vist. En segon lloc, passaríem a aquell individu, i aixó veurem com
en relació a la historia de la crítica ci-
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nematogràfica té una enorme transcendencia, que passa a formar part de
l'organització del cineclub, encarregant-se de la seva gestló, responsabllltzant-se de les presentacions, de la programado de les activitats, de les publlcacions, etc. I en tercer Hoc, ens trobam
ambaquella personaquetraspassa l'àmbit del propi cineclub I s'erigeix en la
persona que conduelx 1 modera els débats que s'orlglnaven després del visionai d'una pel-lícula, I que probablement
és una de les millors escoles de critica
cinematogràfica que hi hagl hagut mal.
El salt d'aquesta condicio cineclublstlca,
en les sèves diverses étapes, ha estât
hlstòrlcament, des de la década deis
quaranta fins la década delssetanta, una
de les pedreres basiques de la critica cinematogràfica.
Evidentment, també hi ha un altre
camp del quai s'ha alimentât la critica
cinematogràfica, a vegades en un periode temporal no d'una manera conti-

nuada pero sí, almenys, en un etapa de
la trajectória vital de determlnades persones, que ha estat el fet de desenvolupar parallelament l'exerclcl de la crítica cinematográfica amb la realltzacló
deis estudis cinematografíes. SI repassam, per exemple, la nómina deis principáis alumnes, i posteríorment graduáis, de l'Escola de Cinematografía
d'Espanya podrem comprovar com una
part considerable exerclen com a crítíes
cinematografíes en les revistes especlalltzades de l'época, sobretot a Nuestro
Cine

I en menor mesura, a Film

Ideal.

Tal vegada el cas mes evldent siguí Víctor Erice. De fet, aquest és el principal
retret que els falg ais meus alumnes de
l'ESCAC —Escola Superior de Cinema ¡
Audíovlsuals de Catalunya— ¡ entre, els
quals, moltspocs, pernodlrgalrebéningú, que juntament amb la seva tasca de
formado, exercelxen una activitat crítica. I no s'entén que siguí alxí quan resulta que, evldentment, el treball de la

crítica, sobretot a revistes especíalltzades, significa, implica, un treball de reflexló cinematogràfica que, a mes és
d'aliò mes conveníent ¡ necessari per
aquells que posteríorment es volen dedicar a la praxl cinematogràfica. Cal teñir en compte que, en aquest cas, ens
trobam en una etapa pardal, ja que el
principal objectlu no és dedlcar-se a la
crítica cinematogràfica, però aquesta
pot teñir un ¡mportant paper formatlu
alhora que oferelx un fenomen cojuntural molt ¡nteressant com és descobrlr
alguns ámblts del món del cinema com
son els festlvals I poder teñir l'oportunltat de veure pel-lícules que no s'estrenen.
S'ha de considerar que, en molts d'aquests casos, el salt cap a l'exercici crític procedeix d'una formado autodidáctica, encara que avuí en día s'organitzen actlvítats ocasionáis, en format
de seminari o tallers, relacionades amb
la critica cinematográfica, el guió, etc.
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Però, en realitat, a la base formativa de
la majoria deis crítics, alguns dels quais
han estât noms Importants, parteix d'una activitat autodidáctica i quêté, corn
ja he comentat abans, un component
diferent al de la practica del cinèfil. I en
aquest cas, s'ha de prevenir que la condicio cinefílica no és una condicio sine
qua non per a l'exercici de la critica cinematogràfica, sino que cal considerar
que entre el crítics n'hi ha molts, entre
elsqualsm'hi incloc, que teñen en compte moites altres coses abans que el cinema.
També cal dir.però, que amb el pas
dels anys aquesta formado autodidáctica, sobretot en el últims trenta
o quaranta anys a nivell mundial —vint
o vlnt-i-cinc en el cas espanyol— queda recondu'ida, condicionada, confrontada amb l'aparició dels estudis cinematografíes dins un àmbit académie
superior com és l'universitari. És a dir,
a partir de l'entrada del cinema com a
objecte d'estudis a la universítatés évident que una part de la gent que exercirà la praxi crítica ha estât formada a
partir d'uns estudis. No es tracta d'una formació específica centrada en la
crítica cinematogràfica, sino que es
tracta d'una sèrie d'estudis que, de
qualque manera, s'hi relacionen, com
poden ser els estudis de Comunicado
Audiovisual o els d'Història de l'Art, o
que teñen com a objectiu la práctica
professional cinematogràfica —producció, direccíó, guió, etc.—, A través
de l'aprenentatge dins aquests camps
s'adquireíxen uns coneixements que
poden ser importants, en la mesura
que determinen, complementen, la
praxí crítica.
És évident que si realitzam una enquesta de la gent que escriu sobre cinema, ja sigui en mitjans de comunicació
tradicionals o ja sigui en modems mitjans com internet, trobarem que hi ha
una important presencia de gent que ha
passât per les aules universítaries —una
altra cosa és la qualltat i la capacitai que
puguin demostrar aquests exercicis crítics—. També cal tenir en compte que hi
ha una sèrie de matisos que corregeixen
tot aixó que en definitiva resulta molt
general, com per exemple, el fet que un
escrit estigui destinât a ser publicat en
una revista especialítzada o en una publicado diària.

Evidentment, darrera aquesta espècie de poder o d'autoritat que sembla
concedir el fet d'escriure sobre cinema,
també cal teñir en compte que solen ser
un requisii important el fet de teñir una
sèrie de coneixements d'ordre teorie,
historie, estètic, fins i tot, técnic, encara
que si reuníssím els principáis crítics espanyols dels anys quaranta molts pocs
sabrien explicar el concepte de raccord,
per no esmentar-ne qualsevol altre. Per
suposat que, segons el tipus de formació que es tingui, s'establíran uns condicionants en l'actívitat crítica, la qual es
podría decantar cap una vessant mes
histórica, mes teòrica, mes tècnica, etc.
En el cas mes límit i serios, Jean Mitry,
sobretot teorie i historiador cinematografie, afirmava: " Tot crític d'art
haver

utilitzat

ha d'-

ei mitjà de comunicació

que el concerneix".

¿És necessari que el

crític de cinema sàpiga fer cinema, de la
matelxa manera que és necessari que el
crític d'art sàpiga pintar o esculpir? ¿És
necessari que el crític literari sàpiga escríure una novella o un poema?. Posteriorment, el mateíx Mltry afegeix: "La
critica

no és un ofici, sino una fundó

tan sois s'hauria
ment

entre

d'exercir

dos moments

que

intermitentde

creado".

Partint d'aquest orígens i d'aquestes
condícions formatives hi ha una pregunta que cal formular: per qué voler
ser crític cinematografie? En principi podríem esmentar quatre motius iniciáis.
En primer Hoc, tenim l'actitud exhibicionista propia d'aquell que busca que
el seu nom figuri en una publicació, ¡ és
que no deixa sempre d'haver-hi algú, i
que consti que no ho die ni a favor ni
en contra sino com una descripció d'un
fet que conec, que s'entusiasma quan
veu una critica cinematogràfica escrita
per eli publicada i amb el nom devora.
Com a segona motivado ens trobem
amb el que podríem anomenar les relacions

socials,

pel simple fet que sem-

pre hi ha algún ¡ndivídu que creu que
el fet de ser crític cinematografíe li ofereix la possibílitat de participar del món
de les actrius, els actors, els directors,
etc. Lligat amb aquest última qüestió,
tendriem una tercera motivació que no
és altra que la creenca en qué la crítica
cinematogràfica és una eina de poder;
idea bastant generalitzada, aquesta, i
que pot repercutir en la decisió d'algunes persones en optar per l'exerdci de

la crítica. En aquest cas, es tracta de
transmetre una imatge del crític semblant a la dels senadors romans, aixecant i baixant el poize a l'hora de sentenciar el judici al qual es sotmés una
pel-lícula. En quart Hoc, cal considerar
com a motivació el fet de patlr una nécessitât apassionada que porta a algú a
manifestar la seva opinio davant una experiencia cinematográfica. Relacionat
amb aquesta actitud, Jean Douchet, un
dels crítics cinematografíes francesos
mes apreciáis, afirmava: "La crítica és
l'art

d'una

passió,

que no es deixa

d'estimar.

devorar

per si

mateixa,

sino que aspira

al control

d'una

lucidesa.

És el fruit

Consisteix

en una recerca

vitable

de l'harmonia

duet

passió-lucidesa".

en /'interior

vigilant
inedel

Queden dues motivacions important
que he deíxat de banda, la qual cosa
respon el fet están molt llígades a una
determinada idea que considera no el
fet de "voler ser critic", sino el fet "d'haver de ser critic". Estem davant aquella vella idea, malauradament moit di-

fosa i assumida en la societat, que considera el crític com un cineasta frustrat.
Un cineasta espanyol contemporani
com Juanma Bajo-Ulloa afirmava deforma molt categórica:" ...ningú no

aspira

a ser crític (...) ¡'existencia d'una

gran

frustrado

i ineptitud

proliferació

de tants

ximples

amb ploma

setillers

de la bilis

i la

consegüent

jubilats

mentals,

(estilográfica),
i ressentits

ga-

amb car-

n e t " . Pero abans d'entrar en aquesta
qüestió caldría esbrínar-ne una altra sobre si efectlvament, en alguna mesura,
aquesta afirmado respon a una realitat.
Hi pot haver en aqüestes declaracions,
sobre la ¡dea del critic com algú frustrat
perqué és incapaz de fer una pel-lícula,
una actitud de posat, amb la intenció
de voler marcar el terreny, pero també
és cert que aquesta opinio está molt estesa dins la societat d'una forma molt
generalitzada.
¿Quin és el contrapunt a tot aixó i
que jo considero que s'ajusta molt mes
a la realitat? Els puc garantir que en
molts casos els crítics de cinema desen-

volupen determinada tasca sense ser cinéastes frustrais, de la mateixa manera
que també els puc confessar que hi ha
bastants casos de crítics de cinema que
si que son cinéastesfrustrats. Així, dones,
no cal considerar incerta l'anterior afirmado, però sí que ho és la seva generalització més absoluta.
A més, hi ha una contrapartida molt
intéressant i que esdevé en un altre gran
motiu que porta a determinades persones a exercir la crítica i que no és altre
que el fet de poder accedir a una professió que es relaciona amb tot allò que
representa el món del cinema. Cal tenir
en compte que el fet de ser crític fa més
accessible la relació amb productors, directors, etc. la qual cosa voi dir que a l'hora de presentar un guió o un projecte hi ha una major atenció que si el que
ho fa és una persona desconeguda per
molt de titol académie que presenti. Evidentment, també podem considerar, i
sobretot amb motiu de l'aparició de
Cahiers

du Cinema

i de la Nouvelle

Va-

gue , l'exercici de la critica com una espècie de trampoli que permet l'accès a la
professió cinematogràfica. Això ho podem comprovar també aquí a Espanya
amb noms com els de Fernando Trueba
o Emilio Martínez-Lázaro, els quals iniciaren les sèves primeres passes dins el
món de la critica cinematogràfica i posteriorment passaren a tasques de direccíó i guió. És obvi que el fet de ser crític, si un publica en un mitjà més o manco conegut, permet ser conegut dins déterminais àmbits.
Aquest fenomen, però, pot portar
una conseqüéncia problemàtica que cal
tenir en compte, com és el fet que s'estableixin uns condicionaments a l'hora
d'exercir la crítica cinematogràfica. Es poden donar els casos de crítics que, per tal
de preservar les sèves relacions o per tal
d'evitar possibles i posteriors sítuacions
incomodes, renunciïn a fer el comentari
de pellicules espanyoles no fos el cas que
en un déterminât moment vessin la possibílitat de treballar amb un o altre director o productor. Evidentment, aquí estem per parlar tant de les grandeses com
de les míséries del crític cinematografíe.
Al Harg dels anys, s'ha parlât molt
dels crític i sobre les qualitats que cal
exigir-li. Un filòsof alemany com Schlegel ja afirmava: "El crític és un
que rumia.

Hauria

de tenir

t o m a c " . Encanví, un crític provinent dels
orígens de Cahiers

du Cinema

no Frank deia: "La crítica
fica,

molt

com Di-

cinematográ-

més que la literaria,

des de cert punt

rica, una inteíligéncia
tuido a la vegada
bé, un geni,

exigeix

de vista una visió
fulgurant;
sintética

i

per a tots els

analítica,
instants".

Son diverses les qualitats que cal demanar a un crític cinematografié, pero
juntament a aqüestes també cal sobretot conéixer quines son les seves responsabilitat com a critic, i per tan com
a persona que estableix un judici public
sobre un fenomen. En primer Hoc,
aquest és responsable davant els lectors
que llegeixen la crítica, perótampoedeíxa de ser-ho davant un segment molt
més ampli com és el del public. En segon Hoc, també és responsable davant
la industria, ja que l'opinió que manifesta pot influir en els aspectes comerciáis d'una pellicula. I en tercer Hoc, podríem teñir en compte que el crític és
responsable davant el seu mitjá i, finalment, davant ell mateix.
A partir d'aquí sorgeíx el tema de la
sinceritat del crític i la seva inefabilitat,
fets sobre els quals l'esmentat i ínclit Bajo-Ulloa també es manifesta: "Algún crític s'ha equivocat
recordó

haver

alguna
llegit

autocrítica,

do,

sana disculpa,
no llegeixo

vegada?

mal una

contracrítica
encara

molt".

No

rectifica-

o simple

que reconec

i

que

Está dar que una de

les responsabilitats del crític consisteix
en saber si pot equivocar-se, pero abans
caldría esbrinar concretament en qué
consisteix, en aquest sentit, equivocarse. I és que sempre podem trabar una
disparitat d'opiníons sobre una pel-lícula, la qual cosa ens fa plantejar-nos a
qué ens referím quan dins l'ambit de la
crítica cinematográfica parlem d'una
equivocado. Tot junt ens porta a pensar que la validesa del judici crític no ve
determinada per la seva relació amb una
veritat superior ¡ externa a la propia crítica, sino a la validesa i a la coherencia
de la propia crítica. Respecte de la disparitat de criteris entre els crítics, Hauser afirmava: "El criteri
les distintes
troba

interpretacions

en el fet que es

mútuament

de la licitud

de

del sentit

es

complementen

en Hoc d'excloure's".

mu

[Continuará...]

lector

més d'un es-

molt

una in-

Traducció per Caries Sampol.

