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El novè curset de cinema
TEXT: FELIU VILAPLANA

Aquest curs s’ha iniciat el novè Curset de Cinema que
organitzen conjuntament CineclubSabadell, Escola del Sol i
Ajuntament de Sabadell. Aquest és correspon a la segona
època d’aquesta activitat iniciada el curs 2000/2001 però hi ha
el precedent dels cursets de la primera època. L’inici de
l’activitat, doncs, amb el nom de Cursets de Cinema per a nois,
va ser una iniciativa que es va produir amb la voluntat d’omplir
la mancança educativa que no incloïa, en cap de les seves àrees,
una formació als escolars de l’art cinematogràfic, una
mancança que avui en dia encara existeix de forma significativa.
La primera època dels Cursets de Cinema per a nois es va iniciar
l’any 1974 i va funcionar durant 14 anys ininterrompudament.
Els impulsors d’aquesta primera època de l’activitat foren Pere
Cornellas i Joan Marsà, aleshores mestres de l’escola Nostra
Llar, i hi col·laboraren Joan Antoni Ferran i Montse Berbel, tots
ells membres de la junta del cineclub d’aleshores. Després d’uns
anys d’interrupció, va començar l’any 2000 la segona època
dels Cursets de Cinema, reiniciada arrel d’un cicle que s’havia
fet l’any anterior, El nen en el cinema francès, organitzat en
col·laboració amb l’Alliance Française.
Ja fa molts anys que vivim en una societat marcada per la
cultura de la imatge. Els nois ja de ben petits veuen pel·lícules,
sèries d’animació, programes de televisió, publicitat, etc. Si
establim una comparació amb la literatura, és molt possible
que un nen, per cada 50 pel·lícules que veu, només es llegeixi
un llibre, i això tirant llarg. Als plans pedagògics de formació
escolar, hi trobem assignatures de llengua i literatura, com és
necessari, lògic i natural. En canvi, és quasi inexistent una
formació sobre el cinema i la imatge en general en el actuals
programes educatius. Per tant, patim una gran mancança
pedagògica si volem viure com cal a la nostra societat. Cal,
doncs, que els nostres nois aprenguin els principis del
llenguatge cinematogràfic per a poder llegir i interpretar les
pel·lícules d’una manera tan natural com ho fan amb els textos
escrits. És per això que ens hem preocupat de la formació
cinematogràfica als escolars. D’una banda, perquè aprenguin a
veure cinema, a jutjar els films, perquè es formin un criteri
propi. Però, també, d’altra banda, perquè vegin un tipus
determinat de pel·lícules que, a la majoria dels casos, no
tindrien possibilitat de veure.

Fotograma de Der blaue engel, de Josef von Sternberg.

És sabut que a les sales comercials s’estrenen pel·lícules que
s’anomenen, de forma col·loquial, cinema infantil, però,
habitualment, són productes que no tenen cap tipus de
voluntat artística, concebuts només per al seu consum i, per
tant, no tenen tampoc el mínim interès com per a ser tractats
com a matèria d’estudi. Els organitzadors dels Cursets de
Cinema creuen que no existeix un cinema infantil pròpiament
dit. De la mateixa manera que no existeixen una pintura, una
arquitectura o una escultura infantils. Ni un català o unes
matemàtiques infantils. I una literatura infantil ? Aquest terme
potser sí que ens sembla més comú però, tot i que caldria un
estudi molt més profund del que ens permet aquest espai, es
pot dir que és un cas semblant al del cinema. En definitiva,
creiem que hi ha llibres i pel·lícules més apropiades per als
infants que altres, però no hi ha d’haver llibres ni films
específicament pensats o exclusivament dirigits a un públic
infantil.
Dins el que s’anomena, col·loquialment, cinema infantil
s’engloba una sèrie de productes comercials pensats només per
a ser digerits, amb la recaptació del seu merchandising
posterior, i no pas per fomentar cap mena de reflexió de
l’infant, ni per potenciar la seva imaginació i la seva curiositat.
En aquest sentit és fins i tot més tendenciós el cinema de >
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consum dirigit concretament al públic infantil que el de la
mateixa mena, però destinat als adults, ja que els nens són més
vulnerables en molts aspectes i es poden influenciar i manipular
especialment en el terreny intel·lectual i emocional.
La capacitat de comprensió dels diferents aspectes i matisos
d’una pel·lícula d’autor per part d’un infant i d’un adult són
proporcionals a la seva experiència vital i a la seva cultura
cinematogràfica. És evident, doncs, que un infant tindrà una
experiència i una cultura més curtes, però això no vol dir que no
pugui comprendre determinats films d’autor que permetin que
aquestes lògiques limitacions no els impedeixin copsar els
aspectes que el director ens vol transmetre a la seva obra.
Ara bé, no tots els films d’autor són apropiats perquè els vegin
els infants. Per exemple, a les diferents edicions dels Cursets de
Cinema s’han projectat diversos films d’Alfred Hitchcock, autor
esplèndid per a exemplificar aspectes fonamentals del
llenguatge cinematogràfic. Dels films de Hitchcock, els nois
poden gaudir el viatge trepidant de Roger Thornhill (Cary
Grant) a la recerca d’un espia fantasma a North by Northwest
(Con la muerte en los talones) i, també, identificar-se amb la
curiositat de Jefferies (James Stewart) pels seus veïns a Rear
Window (La ventana indiscreta). D’altra banda, difícilment
podran comprendre l’amargura vital de Scottie (James Stewart,
també), el personatge de Vértigo, que busca una noia que
només existeix en la seva imaginació, o bé la pertorbació
transformista de Norman Bates (Anthony Perkins), a Pshyco,
que vesteix com la seva mare per esdevenir un homicida.

El director John Sayles durant el rodatge de Honeydripper.

En aquest novena edició dels Cursets de Cinema s’hi ha inscrit
uns 700 alumnes, aproximadament de diverses escoles: Escola
del Sol, Ramar 1, Pau Vila i Ramar 2. Aquest curset està dirigit
des d’alumnes de 5è de Primària fins a 2n de Batxillerat. Aquest
curs es podran veure, per exmple, films com ara: The Secret of
Roan Inish (1994, El secreto de la isla de las focas), de John
Sayles, Oliver Twist (1947), de David Lean, Les quatre cents
coups (1959, Los cuatrocientos golpes), de François Truffaut,
Der blaue engel (1930, El ángel azul), de Josef von Sternberg i
Gigi (1958), de Vincente Minnelli, entre d’altres.

Cartell original de Les quatre cents coups, de François Truffaut.

Fotograma d'Oliver Twist, de David Lean.

