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UN COP D'ULL ALS GENERES ALTERNATIUS
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Miquel Bauçà

La successió d'imatges projectades a
la pantalla, aquest art jove que just arriba ais cent I pocs anys, planteja constantment una matelxa pregunta: oci o
compromís? La resposta haurla de ser
posslblement ambdues coses, en fundó
del producte i del productor. El que passa és que cada dia mes —novament la
globalització?— domina una tendencia
al consum de l'estándard, un model
genéric, procedent deis Estats Units, cobreix la realització cinematográfica
arreu del món. Les poques excepclons,
generades al continent europeu i Sudamérlca, constituelxen el rara avis que

confirma la teoría.
Tot alxó si parlam de cinema en sentit estríete. Mes margínades encara hi ha
el que podríem considerar realltzacions
alternatlves: el curtmetratge i el documental. El primer genere malviu de forma galrebé mlraculosa grades a díferents
manlfestacions de benevolencia; ¿tant
costaría programar, I anuncíar-ho, la projecció de curts a les sales comerciáis? El
segon deis generes esmentats, el documental, segurament que suscita encara
mes poca fe productora. Aquí es palesa
encara mes el suport absolut al cinema
d'evasíó en detrlment del cinema compromés, perqué el documental, conce-

but des de la creado intellectual és un
exercícl crítíc—l'exemplefácíl és recorrer
a Míchael Moore— I fíns ¡ tot historie i
social —l'homenatge de Ventura Pons a
grans personatges barcelonlns del darrer
quart de segle com Ocaña I Gato Pérez,
serien ¡gualment una mostra válida—.
Aquest mes de marc, precisament hi
ha prevista la segona edlcló del Planet
Europe Festival dedicat al curtmetratge. Será durant els dles compresos entre el 15 i el 19 de marc, a l'Audltórlum
de Palma. D'altra part, la programado
al Centre de Cultura per aquest mes es
basa en un cicle de cinema alemany —
Lubitsch, Murnau, Wiene— ¡ un altre de
cinema francés—Jaque, Godard I el Quix o t de Pabst—, a mes de dos homenatges, el primer a Arthur Mlller —Todo el
mundo

gana,

de Karel Relsz, I Vidas re-

beldes de Huston—. El segon deis homenatges és a Ovidl Montllor — F u r t i vos i La sabina—. El día de la projeccló
de Furtivos, día 2, fará la presentado el
matelx José Luis Borau, despla^at expressament per a l'acte. La programació resta mes que arrodonida amb la
presentado, dia 8 del lllbred'AntonlSerra, Passió (confessable)

tografía,
Moderns.
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