CINEMA BM CÁTALA
Aquests últims dies hem sentit algunes veus indignades perqué
ultinacional de 1' espectacle tiav . decidit no doblar la darrera de le
produi
irodula durant les vacances escolars d'hivern, els
Curiosament, aixó es
i
qué
qualsevol
que llegís la cartellera, podii
mateixos die
mes Verdi i Napols s'hi projectaven El gat sense cua, una recent producció
Sara, Sara, una pel.lícula italiana de 1993, dos
ueca de dibuixos
ertits en la
si bé no portaven al darrera els
film
publicitat d'aquell altre america, eren ben fets, perfectament adequats ais
avalats peí prestigi de Cavall Fort,
alies,
infants
:iéncia en la selecciñ del bo
millor
protnotors qu han demostrat la se
cada any el mercat europeu. Tots dos films amb el valor afegit del
les versions d'Albert Jane, els esgarips de Miquel Cors en el paper del
el cas de la italiana, la
ervisió del guió a carree de
gat fatxenda o
Nadine Gordime:
sdevé a l'Africa del Sud.
aqüestes dues produccions no s'ha vist
Pero l'esforc per pres
recompensat i El gat sense cu;
Sara, Sara han passat per les dues sales
barcelonines amb pena i sense gloria. I hai
ligut de la cartellera dies
festes escolars sense que en puguem culpar ningú mes que aixó
que en diem el nostre públie, i que de vegades cal preguntar-se si realment
existeix o, si existeix, si és tan atent, encuriositat, fidel o sensible com
caldria. Puc donar testimoni que, a la projecció de dos quarts de nou del dia 3
de gener, només hi havia nou espectadors a la sala del Nápols. I era un
dimecres, dia de 1'espectador, amb el preu arreglat...
Alguns col.laboradors d'aquest mateix diari han insistit en la falta de
contundencia de la protesta contra 1'empresa multinacional que s1havia desentés
de doblar la ;
i pel.lícula al cátala. A mi, que
,olt mes I1 entusiasme
peí que som capados de fer que no pas la queixa peí que els altres no fan.
;orprendre que aquesta protesta
cada cas per
1'encoratjament o, si mes no, per la recomanació o peí reconeixement del cinem
en cátala que hi havia i que es podia veure. No he llegit cap mostra de
olidaritat per part deis rondinaires: ni comentaris previs a l'estr
escalfar l'ambient.
referéncies, com si els dos locáis
i les pel.lícules que s'hi projectaven no existissin.
I ja que sembla que tothom sap qué han de fer els altres, voldria que se'm
permetés d'exposar la millor i, al meu parer, única solució al problema del
persones normáis, amb dret a teñir el que teñen els altres pobles, ens guanyem
a pols aquest dret i tots plegats -els mes cridaners els primers- ens posem a
la cua de les sales on es projecten pel.lícules en cátala. I que els mitjans de
comunicació, és ciar, ens info
adequadament perqué puguem destriar el gra
de la palla.
pero que teñen
l'obligació de vigilar el calaix, quan descobrissin que podia ser
pel.lícules en la nostra llengua creixerien com bolets. Pins i tot
multinacionals, si ensumaven que podien obtenir beneficis -al cap i a la fi
Em fa l'efecte, pero, que
fantasmes i culpables abans que pas

sembla molt mes atractiu
• per la taquilla.
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