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Imítente

Taller de crítica cinematogràfica (V)
continuado, allò que
consideraren! son tota
una sèrie de condicions
que, en major o menor
mesura, exerceixen una
influencia a l'hora de realitzar el judici crític. Un
deis primers aspectes que cal considerar
és aquell que fa referencia al fet de si
la crítica esdevé una activitat amateur
o, al contrari, resulta ser una activitat
remunerada. Al llarg de la historia de la
crítica, en aquest cas cinematográfica,
però de manera extensible a altres ámbits, excepte en els casos en qué Texercici ha estat exercit per determínats periodistes que formaven part de la nòmina de la publicado setmanal, mensual, però sobretot diària, des de la qual
expressaven la seva opiníó, l'activitatdel
crític ha estat considerada com a suplementaria, des del punt de vista d'una
professió. D'aquesta manera, i atenent
al fet que els nivells de remuneració mai
no assoleixen unes quantitats que permetin una dedicació exclusiva, cal dir
que és difícil l'especialització com a crític cinematografie professional, la qual
cosa fa que aquest tengui una ocupa-
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ció professional principal que, en algunes ocasions, sol estar relacionada amb
l'ámbit cinematografíe, sobretot dins el
camp academic o universitari. En el cas
que hi hagi una especialització com a
critic cinematografíe, el requisit sol ser
una pluriocupacíó absorbent.
A mes, cal teñir en compte que hi ha
una serie de dificultáis a l'hora de la realitzacíó de l'activitat crítica. Notan sois
pel fet que anar al cinema impliqui una
despesa económica, sínó perqué el sessions de premsa son al matí, la qual cosa suposa que un no puguí deixar el despatx, el Hoc de caixer en un banc o les
classes a l'institut o a la universitat per
poder anar a veure una pellicula. Llavors, el critic, si vol veure tot alió que
s'estrena, si vol portar una dedicació mes
o manco exhaustiva en el camp de l'exercíci de la critica, cal teñir en compte
que hi ha unes despeses. No és que es
tractí de desanimar ningú, pero, per
exemple, Jappe afirma: "L'oferta de critics és molt major que la demanda; com
a conseqüéncia están mal pagats i han
d'exerciractivitatssecundáries(...)enrealitat no és res mes que un al-lot deis
encárrecs que viu d'un sou, un escriptor
que no és independent, que, en la majoria deis casos, no pot triar el tema per
sí mateix."
També cal teñir en compte alió que
podríem anomenar les condicions vinculades al visionat d'un film. Un deis primers aspectes que s'han d'observar és
el dels sessions de premsa, que es realltzen una setmana o deu dies abans de
l'estrena comercial, i l'accés ais quals
está mes o manco restringit per a gent
que pertany a l'ámbit periodístic o de
la comunicado. A mes, també hi ha una
serie de projeccions prívades, amb menor assisténcía, que obeeíxen a cert interés perqué determinades persones vegin una pellicula amb anterioritat a la
seva estrena. I fins i tot, pot haver-h¡
projeccions molt privades, gairebé secretes, sobre alguna pellicula, sobretot
que es correspon amb aquesta tendencia de la crítica actual que consisteix en
qué la crítica d'una pellicula no surti de
manera simultánía a l'estrena del film,
sino que ho fací amb certa antelacló.
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Respecte a tot aixó, cal anotar que
es produeix una distinció entre els sessions de premsa dirígits a publicacions
de carácter mensual i els sessions de

premsa destinais a la premsa diària i ais
informadors. També hi sol haver sessions
de premsa exclusius per a Tanomenada
premsa especializada, mes estricta pel
que fa a questions relacíonades amb allò
cinematografíe, mentre que hi ha altres
sessions de premsa mes multltudinaris
que gairebé teñen un carácter promocional i en qué la projecció, al manco
pel que sol ser habitual en produccions
espanyoles, va acompanyada d'una roda de premsa amb actors i director i una
sessíó fotogràfica. És aquest un acte al
qual hi acuden convidats ¡ que sol estar
cobert pels informadors i per la premsa
rosa que no pas per la crítica cinematogràfica.
Un altre acte que no es pot oblidar
és el que suposen els festivals de cinema, en els quais el crític pot veure en
primicia les futures estrenes comerciáis
i sobretot les obres cinematogràfiques
mes importants de la temporada. Per
exemple, el crític que vagi al Festival de
Cannes podrà veure una part substancial de les estrenes mes importants que
s'oferiran al llarg de Tany, i, fins Í tot,
tendra el privilegi de veure pellicules
que després tardaran molt a estrenarse o que malauradament no trabaran
distribuidor i, per tant, no ocuparan la
cartellerà de la seva localitat o del seu
país. Precisamene els festivals de cinema són importants com a recurs pel critic, ja pot ser que no pugui assistir al sessió de premsa d'una pel-licula o, simplement, aquest no es faci. Finalment, i
ja que n'hem parlât quan hem tractât
el tema de la cinefilia, també cal tenir
en compte com a llocs on poder veure
una pel-licula, el cineclub i la filmoteca.
I seguint amb tot aixó que fa referencia a les condicions que determinen el visionat d'un film per part del critic, cal endinsar-se dins aspectes que responen mes a la seva subjectivitat tant
pel que fa al visionai com a la posterior
redacció.
Aquests aspectes tenen a veure amb
Testât d'ànim del crític, amb el major o
menor interés que hi pugui haver a l'hora de veure un film, la Informado prèvia que es tengui sobre la pel-licula o,
en qualsevol cas, sobre els seus principáis responsables, l'horari en que es vegl la pel-licula, la companyia amb la qual
es vegi, la urgencia en que s'hagi d'escriure la crítica després d'haver vist la
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pellícula, etc. I per entendre aqüestes
valoracions podem comprovar el cas deis
festivals de cinema. Cal considerar, alxí,
que a Cannes una de les dues pellícules mes importants que en aquella jornada es presenten per competir en la
sécelo oficial es projecta a les 8,30 del
matí i que, pertal de podertenir un bon
Iloe dlns la sala, és necessarl fer coa des
de les 7,45. Evidentment, qualsevol persona, per costum, no sol aixecar-se a les
7 del matí per una hora i mitja després
entrar a una sala cinematográfica a veure una pellícula que tant pot ser una
molt entretlnguda ¡ dinámica prodúcelo nord-americana com una contemplativa ¡ pausada obra de Klarostami.
D'aquesta manera, no Implica les mateixes condicions veure una pellícula el
primer dia d'un festival com veure-la el
vuíté dia. Cal teñir en compte que la
práctica habitual de l'espectador no sol
ser al matí, com també cal considerar, I
per molt estúpid que sembli no ho és
gens, si l'espectador acudeix a una sessló poc després d'haver-se menjat una
paella. En aquest sentít, Rosembaum ho

i que respon a la següent qüestió: ha de veure el critic tots els films?

deíxa molt ciar: "El Hoc ¡ el moment en
qué un veu una pellícula té una relacló
inextricable amb el que significa aquella pel-lícula, I aíxo Indica, conseqüentment, que els significáis no han de ser
mai consideráis com a unlversals o
eterns. Per posar-ho en termes mes simples, em veig forçat a reconéixer que la
crítica de cinema és un acte social."
El tema de l'edat del critic tampoc
resulta fútil, ja que ¡ndubtablement hi
ha una afectació generacional díns el
judlcí critic. Pot haver-h¡ diferencies en
la valorado crítica en fundó de determinades sintonles generacional que
afecten d'una manera o altre al judiel
critic. I evidentment, no es tracta de dir
si un ho fa millor que l'altre, sino de
constatar que entre un critic de setanta anys I un critic d'una trentena hi ha
diferencies que estan orlglnades per les
diferencies generacionals, que afecten
a criterls, gustos, valoracions, desenvolupadesal voltant d'un matelxfilm. I tot
alxò fa referenda a una determinada
formado intel-lectual, professional, etc.
Un aspecte, aquest últlm, que també ha

de fer que tlnguem en compte que una
Identificado Ideològica o l'existència de
determinades filles I fòbles —en alguns
casos potser fins i tot personals— afecten al critic, encara que cal observa en
quina mesura aquest es distancia o s'apropa a aquests factors. Les conseqüéncles ens portariem a parlar de Tinterminable débat sobre la subjectlvltat
i Tobjectlvitat per derivar cap al fet de
plantejar fins a quin punt, si n'hi ha d'haver, es considera la crítica com una
ciencia.
I seguint amb els condicionants que
envolten la figura del critic cal enraonar sobre una mena de requeriment que
se II sol fer a l'esmentat personatge 1
que respon a la següent qüestió: ha de
veure el critic tots els films? És una qüestió, aquesta, que obeelx no tan sols a
prlnclpls étlcs 1 deontologies, sino a la
posslbllitat d'accedir a totes les pellícules i a l'oportunltat de gaudlr del
temps necessarl, la qual cosa esdevé impossible. Resulta una utopia cinèfila estar al dia de tota Tactualltat cinematográfica d'arreu del món, fet que pro-
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a latituds llunyanes, fet que esdevé un autèntic mal de cap si d'aliò que es tracta
és de posar el titol originai d'una peflicula
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Kar-wai

Anant més enllà de les questions d'estil, allô que podem plantejar, encara que no hi entrarem
per allô de la "duresa" del tema; és el fet que si cal considerar l'existèneia d'un llenguatge
critic de la mateixa manera que hi ha un llenguatge

clentific o un llenguatge

argumentât, se Tha de saber encadenar
a través de la connexió d'idées.
Un altre tema que podem citar és el
del problema de la confusió entre actors i personatges, la qual cosa provoca
unes manques de coherèneia absurdes.
En aquest sentit, la solució generalment
adoptada és aquella que consisteix a citar els personatges i, entre parentesi, escriure el nom de Tintèrpret. Per evitar
ensopegades d'aquest tipus és important revisar tot allò que s'escriu realitzant fréquents relectures. Això també
ens pot permetre ubicar millor allò que
sembla ser apartat habituai en qualsevol critica cinematogràfica, i que, sensé
la seva inclusió, sigui incompleta: el comentaris "tècnics". A Thora de fer-ne
Tós allò que cal saber fer és donar consistèneia al diseurs a través del llenguatge tècnic, tenint en compte que
sempre que s'inclogui tengui certa rellevància o relació amb altres questions
plantejades en el judici. No s'ha de limitar a una sola cosa superficial que
sembla estar inclosa en el diseurs critic
com a requisit indispensable però insignificable.

voca que el crítlc hagi de seleccionar allò
que veu, triar segons allò que ja coneix
de forma positiva o negativa, segons el
que li crida Tatenció; en ocasions, cal
guiar-se per recomanacions fetes per
persones de confianca. I lligant amb
això, com altre aspecte que cal assenyalar dins aquest apartat, no cal obviar
l'activitat que consisteix en revisar el
propi judici crític. Ens trobem en aquella situació que ens porta a recuperar el
plaer d'un visionai, a la reafirmado o a
la rectificado del judici crític establert
amb el passât, i, en ocasions, malauradament, ens trobem amb la decepció
que suposa haver de rectificar una valorado positiva en negativa.
Ara, una vegada plantejades tota
una sèrie de considérations que determinen i condicionen la naturalesa del
judici crític i la del crític mateix, i tenint
en compte que d'aliò que hem parlât
bàsicament és de l'elaboració d'un diseurs, cal fer una sèrie d'observacions sobre l'estil que cal mantenirqualsevol redacció d'una crítica. Un dels primers
punts, per exemple, que cal tractar és el
fet de com s'ha d'escrlure els titols de
les pellicules. Aqüestes se citaran en cursiva, però a més, cal explicar que la primera vegada que se citi el film allò que
s'ha de fer és el seguenti en primer Hoc,
s'ha d'escriure en cursiva el títol amb el
quai la pellícula ha estât estrenada en
aquell país; en segon Hoc, col-locarem
entre parentesi el títol original del film
i a continuació, després d'una coma,
anotarem la data de la seva estrena; en
el cas que vulguem anotar el nom del
seu director caldrà anotar-ho després
del títol original i a continuació d'un
punt i coma. D'aquesta manera, si parléssim en un text per primera vegada de
l'opera prima d'Orson Welles caldria
anotar: Ciudadano

Kane

{Citizen

Kane;

Orson Welles, 1940).
Respecte a tot això cal tenir en compte alguns fets que van més enllà del detall de no poder posar el títol de les
pel'lícules entre cometes, i que teñen
més a veure certes actituds fonamentalistes o dificultáis. Per exemple, un problema és el que s'origina quan esmentam un film i aquest no s'ha estrenat comercialment, sino que ho ha fet a través de la televisíó, la qual cosa provoca
el dubte de si considerar aquella data
com la data oficial de la seva estrena.

artistic

Un altre conflicte és el que provoca el
fet d'haver d'esmentar pel-lícules produides a latituds llunyanes, fet que esdevé un autèntic mal de cap si d'aliò
que es tracta és de posar el títol original d'una pellícula de Hou Hsiao-hsien
0 de Wong Kar-wai. En aquest casos,
s'opta dràsticament per reproduír com
a títol original aquell que s'ha utílitzat
per a la seva distribució mundial, que
acostuma a ser en anglès. De totes maneres, allò que sí cal evitar son determinades actituds fonamentalistes, ja
que en ocasions la traducció literal del
títol original del film no té gaire sentit
1 és millor buscar una alternativa que
conservi unes intencíons i un sentit semblants, com per exemple pot ocórrer
amb Con faldas

i a lo loco (Some

llke

it

h o t , BillyWilder, 1959). Atotaixò, a més,
al territori espanyol ens trobem amb el

conflicte de la convivencia cooficial d'altres llengües com son el cátala, el gallee
i Teuskera, assumpte aquest que ja feria endinsar-nosperterrenyspolítics que
son fora del nostre abast.
Un altre aspecte que resulta interessant és Tus de determinada persona gramatical a Thora de fer un judici crític,
de manera que en ocasions s'opta per
utilitzar la primera persona del singular
(jo), la qual cosa implica el perill de caure en la pedantería, mentre que en altres es decldeix Tus de la tercera persona del singular (elllella), la qual cosa pot
donar unafalsa distancia objectiva. També és un recurs habitual usar la primera persona del plural (nosaltres),
que
provoca un efecte atenuant del judici
que també pot resultar a vegades ridícul, per alió de buscar una coartada
d'objectivitat, un carácter impersonal, o

d'aíxecar una mena de protecció davant
la covardia.
Quant a la correcció ortogràfica i
sintáctica, exigencia ineludible a Thora
de redactar un judici crític, s'ha de tenir en compte sobretot que el fet de posar de manífest un estíl complex, alambinat —ús de la subordinaci, introducció de parentesi i de guions, etc.—
no és sinònim d'una bona crítica, com
tampoc és, encara que a vegades aíxí es
valora, garantía que aquella opíniótengui més categoria, siguí més respectable o presenti una major convícció en el
seu judici. De res serveix sí no hi ha coherencia en l'argument i alió que es diu
té un sentit logie. En aquest sentit, i ja
que d'aliò que es tracta és de parlar sobre Cestii i els recursos que aquest utiliza a Thora de fer un judici crític, s'ha
de prestar molta d'atenció a Tus dels ad-

jectius, sobretot tenint en compte que
cal evitar les réitérations, les redundàncies i, no parlem ja, de les incorrections sémantiques.
Altres questions que cal tenir présents és la utilització de les comètes i els
subratllats, que gairebé sempre compleixen lafunciódevolerafegircertèmfasi en una expressió o establir déterminants jocs d'inversió al sentit d'aliò
que s'esta dient. També cal esmentar
que s'ha d'evitar la pobresa d'estil, per
a la qual cosa és molt convenient saber
com construir les oracions i com aquestes han d'adquirir fluïdesa. És importantissimi tenir una noció de com organitzartant l'estructura externa com Testructura interna d'un diseurs mitjançant
la disposició de les oracions i dels paràgrafs, de manera que si parlem d'un diseurs critic, que ha de resultar raonat i

Anant més enllà de les questions d'estil, allò que podem plantejar, encara que
no hi entrarem per allò de la "duresa"
del tema; és el fet que si cal considerar
l'existèneia d'un llenguatge critic de la
mateixa manera que hi ha un llenguatge cientific o un llenguatge artistic. Personalment, considero que no ho podem
fer ja que el llenguatge critic allò que
fa, en definitiva, és utilitzar les possibilitats de la llengua, des de les més rupestres i simples fins a les més literàries
i créatives. Si que sembla que en ocasions s'origini la confecció d'una mena
d'argot pertanyent a l'àmbit de la critica. Aquesta sensació, incrementada pel
fet que comentàvem abans sobre la inclusió en el comentari dels aspectes tècnics d'una pel-licula, pot portar-nos a
malinterpretacions, ja que d'aliò que no
es tracta és de l'ûs d'un llenguatge critic, sino de la incorporació d'uns termes
que pertanyen al llenguatge artistic i,
més concretament, al cinematografie.
Aquesta utilització del llenguatge
per part del critic ens porta a discutir sobre un altre tema com és el del gust pel
cripticisme per part d'algunscritics, o de
com s'enfronten la claredat del llenguatge del critic i certa tendència a Te-

Hi ha d'haver, en aquest sentit, una flexibilitat

per part del critic, ja que les pel-lkules poden parlar de

qualssevol coses i per aquest motiu cal valorar quan es parla de les condicions

soterisme. És a dir, de com el criptlclsme del discurs, la seva formulado ininteligible sembla atorgar-l¡ al judici critic una major categoria, una major entitat i autoritat que resulta difícil de
questionar per allò que provoca un imparte o un desconcert en el lector, quan
en realltat no hi té res a veure. HI ha critics complicats, abstrusos que per al lector normal I corrent resulten incomprensibles i que segurament estaran d'acord amb allò que déla Roland Barthes:
"Per qué no dir les coses de forma mes
senzilla?"
Aquest esoterlsme per part del critic
pot derivar de Tus de la metàfora, de la
qual fins I tot se n'abusa. Hi ha critics
que cauen en aquest recurs consistent
en adoptar una espècie de llenguatge
poetic (prosa poètica) en Hoc de recórrer un carni més directe a Thora d'establir el judlcl critic. Això porta al fet que,
en ocaslons, es cau en la sinestesia I que
d'aquesta manera ens trobem amb escrits que parlen de la musicalitat dels

colors, del ritme de la composiclô, de
Tarquitectura de la frase, etc. Sön aflrmacions reaiment Impossibles d'explicar perd que busquen, de qualque manera, que el lector rebl una informaclô
sobre l'experiència que ha viscut el critic. En altres ocasions, es fa amb allô que
comentàvem de produir un impacte en
el lector, un desconcert envers el discurs.
Finalment, esmentar un altre aspecte vinculat a la praxi de la critica i
que fa referència a la intertextualitat
que sol posar en practica el critic. És
aquest un dels grans problèmes de la
critica cinematogràflca perquè quan
parlàvem sobre la qüestiö de si el critic ha de veure totes les pellicules o
no, en ocasions la cosa es fa extensible
I llavors es planteja si el critic ha de ser
una persona de conelxements universals. Aixi sembla ser quan es dôna la
sensaciô que el critic té Tobllgaclô de
conèlxer respecte un film totes les referències literàrles, muslcals, historiques, sociopolitlques, religiöses, etc. Hi

del critic, del seu bagatge

cultural

ha d'haver, en aquest sentit, una flexibilitat per part del critic, jaque les pel -1 îcules poden parlar de qualssevol coses
i per aquest motlu cal valorar quan es
parla de les condicions del critic, del
seu bagatge cultural. És un fet que no
es pot deixar de banda, sobretot perquè en ocasions la valoracló del judici
critic es fa a partir de la manifestano
d'aquest bagatge. És un punt aquest
en quèsobretottopen lesdistàndesgeneracionals i es posen de manlfest les
formacions de diferents critics. I també és un terreny aquest que descobrelx
certes tendèncles a la sobre-interpretació. Godard, en aquest sentit, era un
critic que s'arrlscava de manera extraordlnària: "... cada pia de M a n o f t h e
westfa la Impressió que Anthony Mann
està reinventant el w e s t e r n , a la manera, dlguem, en que el dlbulx de Matlsse reinventa el trac de Piero della
Francesca (...) en altres paraules, mostra a la vegada que demostra, Innova
I copia, critica i crea." f i

