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Genesi i context

La invencio cinematografica ens diu que gracies al frances Charles
Pathe el cinema va esdevenir un instrument domestic, a mes
d'industrial , comercial i professional , en haver posat en mans inex-
pertes, d'aficionats autodidactes, una camera de presa de vistes, la
Pathe-Baby de 9,5 millimetres, i una pel•licula irreversible i inflama-
ble del mateix ample, tot plegat al principi dels anys vint. Al final
d'aquesta decada sorgeixen arreu, en el pla associatiu, diversos
col•lectius que promouen i fomenten la practica amateurista a traves
de I'organitzacio de sections especifiques i concursos competitius.

Aixi, per exemple, a Barcelona , en el Centre Excursionista de
Catalunya (CEC, treat el 1876) es constitueix el 1931 una subseccio
de Cinema d'Aficionat,, dins de la Seccio de Fotografia, que l'abril del
1932 adquireix ja rang de seccio i l'octubre organitza un primer
concurs,macional> (amb quaranta-quatre cintes participants), any en
que tambe Espanya -de fet, Catalunya- participa en el II Concurs
International de Cinema Amateur, celebrat a Holanda al final del
1932.

Per la seva part, en l'Agrupacio Fotografica de Catalunya (AFC,
creada el 1923) es configura una Comissio de Cinematografia ja el 1929,
que organitzara la primera exhibicio publica de cintes el 1931.0 sia, els
mateixos parame- tres: a partir de gent aficionada a la fotografia i
a partir del mateix any es posa en marxa el ,cinema d'aficionat» a
Catalunya, si be el paper del CEC sera molt mes protagonista i
determinant que el de I'AFC en el de -senvolupament i difusio de
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I'anuiteuriSnW, paper que BarcelOn.a -1 cn el c2ul11) a^wxialiu viln•,l

una nova primavera el 1968, ,any de ruptures,,, amb la creacib de ]a Un16

de Cineistes Amateurs (UCA), agrupac16 propulsada per gentjove pero basi-
cament per dissidents de les dues entitats historiques esmentades.

Amb tot, mes que de «ruptura", hauriem de parlar prbpiament de
«sortida cap endavant» o d'«inici d'una altra via-, tart en l'origen de
l'UCA com en el col•lectiu que aqui tractarem, La Gente Joven del
One Amateur.

En ambd6s casos, el que animii els seus promotors fou la creacib
d'un espai que satisfes les inquietuds dels nous cineistes, car les dues
,<cases comunes», el CEC i 1'AFC, s'havien quedat -deien-, o be
obsoletes o be es mostraven forca impermeables a les novel propostes
filmiques -tant en continguts com formalment- dels nouvinguts, i
tambe dels (rebels amb causa^,, que sempre es solen donar en tota
practica artistica.

La creacib de 1'UCA data del 1968, pero la de La Gente Joven es de
quinze anys abans, de 1952-1953, i sorgeix en el si del CEC, fruit
de la coincidencia de pulsions i practiques d'uns pocs cineistes, que
despres de participar en alguns concursos es reconeixen i es troben
per a polar en -peu de guerra ' un col-lectiu que diafanament i ingenua
anomenen ,La Gente Joven del Cine Amateur,,, es a dir, els acabats
d'arribar a 1'escena amateuris-ta que, sense dir-s'ho, es distanciaven
del cinema amateur d'aquells anys, destinat a ser exhibit -diuen-
en concursos adotzenats i for4a conservadors.

Pels seus noms i les seves obres els coneixerem: Jordi Feliu i Pere
Balana-Bonvehi, els mes prolifics; Jordi Juyol, Joan Buxo, Salvador
Tort i Sergi Schaaff, esprintadors que aviat abandonen la practica
filmica, i Joan Benedicto, Josep Casajuana i Francesc Ibanez, la
participacio dels quals va ser esporadica i episbdica.

Doncs be, situem-nos en aquell moment.
Jordi Juyol, qui per a alguns dels seus companys era «1'ide6leg'",

ens retrata avui el panorama i el context de 1'epoca "En aquells
moments es donaven tres menes de cinema amateur: els qui feien
pel•liculetes com qui practica el bricolatge, artesanalment, sense
massa pretens16; els qui feien les coses d'una manera molt digna,
sabent el que estaven fent, amb la qualitat propia que el bon amateur
pot fer, i d'aqui el prestigi que to arreu del m6n, i finalment els qui
veien a116 com un cami cap al cinema professional. Aquesta tercera
manera d'entendre la practica filmica estava totalment equivocada en
el si de 1'amateurisme, ja que les seves cintes delataven un llenguatge
i una estetica que, o be s'apropava al cinema d'art i assaig, o be eren
curtmetratges que responien a] que mes tard es conegue per cinema
independent o cinema alternatiu, i que, com a curtmetratge, podia
perfectament ser programat com a complement en les sales especials.»
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Jordi 4uy01 hi toca en ]a descripcio, fins a] punt d'adonar-se que,

"amb tot, e] nostre cinema i el d'altres casos aillats entroncava

perfectanient amb obres de 1'estil classic, com ara Memmortigo?, de

Delmiro de Caralt (1934); El hombre importante, de Domenec Gime-

nez (1935 (; ('ompra v yenta de ideas, de Felip Sagu6s i Rafael J. Salvia,

aquest un professional del cinema (1951), i El eampio, de Josep

Castelltort i Josep Maria Llado (1952), per citar alguns exemples

emblematics de dues epoques, d'un esperit i d'unes maneres de ter

semblants a les nostres i amb les quals ens identificavem. Eren, i

encara avui son, grans pel•licules, i el nostre cinema entroncava amb

clles, amb el genui, amb el mes digne i traditional del millor amateu-

rlsme

-Peru el que succeia es que el nostre cami estava equivocat en el
sentit de creure'ns que a partir de les nostres pel•liculetes vindria algu
i ens oferiria treballar en el camp professional, perque les nostres
obres tenien dignitat, mostraven bones maneres, sabiem resoldre
correctanient els problemes i s'hi intuIa ofici.»

La disjuntiva, doncs, era aleshores hen clara: la practica amateur
com un aprenentatge per arribar- al professionalisme. D'aqui que, com
afirma Juyol i d'altres companys del grup, ,els cineistes van reaccio-
nar en contra nostra, en el sentit que se'ns acusava d'aprofitar-nos de
I'amateurisme, perque el que voliem era en realitat arribar a esser
professionals del cinema-.

En aquesta mateixa linia es va manif'estar el vetera critic i
historiador del cinema amateur catala i espanyol, Josep Torrella i
Pineda: ,Mentre es dedicaven a fer films amateurs com un pass-
atemps, com a hobby, el que feien en veritat era imitar el cinema
professional, que es el que precisament mai no hauria de fer un
amateur, perque si ho fa no pot superar mai la fase d'aficionat
impotent.,, L'analisi que del grup fa Torrella en la sevaja classi.ca obra
Croinica analisis del tine amateur e,spairol (Ediciones Rialp, SA,
Madrid i Barcelona, 1965, p. 182-191) es exemplar i esta ben ajustada
als proposits i les fites aconseguides per La Gente Joven, vigent
encara avui, un quart de segle mes tard d'aquella valoracio.

Pero tornem a Juyol, qui ens confessava que «quan ens yam
plantejar anar mes enlla a partir de les nostres possibilitats creatives,
sense cap muntatge economic dart-era que ens aixoplugues, aqui si
que ens vain equivocar de rel, perque les nostres pel•licules ja no
tenien sortida. I el que no podiem fer, ni voliem, era anar repetint
sempre el nostre cinema o continuar fent el cinema dell nostres
classics amateurs. Quan Feliu i Balana se'n van anar a estudiar-
direccio a I'Escuela Oficial de Cinematografia de Madrid, els van dir
alli que les nostres pel•licules eren les millors practiques que s'hi
feien, aixu abans que s'hi matriculessin, quan les hi van ensenyar. Es
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it dir: no era cinema professional, perb eren unes practiques de li de
curs perfectas . Fins i tot vam rebre elogis de Bardem i Berlanga, entre
d'altres, quan les vam exhibir a Madrid en sessions de cine-club i no
de cinema amateur , amb les sales plenes de gom a gom , prova que les
nostres obres encaixaven la mar de be en aquelles sessions. Munoz
Suay ens va dir que contenien elements naturals que les feien
inequivocament catalanes , ja que eren una expressio del tine-ma del
moment.-

Queda clar , aixi, que aquest grup autarquic es va configurar d'una
manera espontania , per afinitat generational i per sintonia, una
sintonia que venia per ] a seva manera d'entendre el cinema i de fer-
lo, pels temes que exposava i per la forma com cinematograf ìcament
els plasmava . Des del mes vetera ( Feliu ) fins al mes jovencell ( Schaaff),
tots ells es van unir per col-la-borar en els films que cadascu realitza-
va, intercanviant - se els pa- pers en un rodatge o en un altre durant
els pots anys que van anar plegats , de 1953 ( amb set titols) a 1957
(amb dos titols ), any en que ] a marxa de Feliu i Balana a Madrid marca
la fi discreta i natural de La Gente Joven del Cine Amateur.

Com es va configurar el col•lectiu ? Ens ho explica de bell nou Juyol:

,,De bon principi hi havia Pere Balana-Bon vehi , que encara no ens

coneixiem . Despres hi havia dos grups : el d'Avante, capitanejat per

Jordi Feliu , i el de Benedicto , que comandava Joan Benedicto, que va
fer un club al carrer d 'Ample, I'Artis Club. Els uns i els altres ens
sabiem, perb encara no ens haviem vist les nostres primeres cintes.
Feliu es va donar a coneixer per un reportatge que li va fer el
periodista Manuel del Arco al Diario de Barcelona , on explicava que
feia fotografies per confeccionar una pel•licula, com si es tractes d'una
fotonovel • la, perque no disposava de camera de filmar en aquells
moments, sing nomes de maquina de fotografiar . Benedicto, per la
seva banda , actuava com si fos una productora , ja que pagava les
pel•lfcules, ell mateix en feia el muntatge , que era el que en realitat

li agradava. Jo e] vaig coneixer per un anunci en un diari, on de-
manava gent per a treballar en un film. Hi vaig anar i em va tocar

aguantarel tripode , perb hi vaig descobrir el cinema de 9,5 mil • li metres

per dintre, i tambe e] fotbmetre . Aquelles primeres pel•licules de

Feliu, Benedicto i Balana es van presentar al CEC, i aixi ens vam

coneixer. A partir de llavors cadascu feia la seva, perb ens vei.em i ho

discutiem tot, parlavem de cinema. Un bon dia ens vam plantejar fer

junts una pel-licula d'episodis , genera que llavors era moda pal titol
Quatre puginc ,s de la i •ida (1952 ). Que se'ns va ocorrer? Doncs que la
nostra tingues una certa unitat , que fos alguna cosa especial i que el
tema fos obligat per a tots: un individu que va a treballar i que, per
diverses circumstancies, no pot arribar a l'hora a la feina. Salvador
Tort havia de fer un episodi en to humoristic , jo un de tipus comic,
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Balana tin de caracter melodramittic I I''eliu till (l estil dr,uniitic.
Cadascu escollia el que mes ]i anava amb la seva manera de fer, amb
el seu taranna i gust personals . Balana i Feliu es semblaven , i tambe
Tort i j o, d'aqu / que entre aquestes dues parelles es produ/s una
reaccio en el sentit de diferenciar- se en el possi-ble del denominador
comu , del plantejament original que ens obligava a tots. Tort va
comencar pero no ho va acabar , d'aqui que Variacion -que es el titol
general- nomes to tres parts , son tres curtmetratges.»

Variacion

Segons els sous autors, aquesta cinta es pot ben be considerar el
film manifest del col•lectiu, tant pel moment en que fou realitzada
com pels aspectes filmic, narratiu i estilistic de les seves parts.

En primer lloc, anotem que Variacion es planteja i es materialitza
un any despres (1955) que el grup es configures com a tal i funciones
d'acord amb els sews postulats, uns principis que l'any seguent seran
fixats en un Manifest. Nosaltres pensem que el col•lectiu vajugar fort
en la partida que havia iniciat: la de demostrar que a partir duns
tractaments, tons i generes diferents als llavors corrents es podia fer
un cinema amateur altre, i la varietat es que, per la qualitat, l'interes
i la coherencia d'algunes de les seves obres, La Gente Joven va acabar
tenint forca rao. Una rao que no pretenia altra cosa, en el context
amateurista, que l'obertura a tomes i estils, i tambe insuflar afire fresc
i obrir portes i finestres at cinema amateur vigent o dominant en
aquells moments, adormit massa a fabric de la personalitat dels
,,mestres» o',classics-, pet-6 tambe condicionat o atrapat a ]a dinamica
de "tombola i repartidora,, que solien ser els certamens i concursos
amateurs.

Tambe es veritat que alguns dell membres del grup tenien el
proposit Perm de fer carrera cinematografica, 4o que vol dir convertir-
se tard o d'hora en professionals; una carrera que passava per
1'prenenantatge i, doncs, pel meritoriatge. No ha de sorprendre,
doncs, que s'aprofitessin d'aquell ambient, de les possibilitats i els
favors que 1'amateurisme els podia proporcionar. I. aix/, no ha
d'estranyar que uns anessin mes enlla, uns altres es passessin, com
a tecnics, a exercir corneses industrials o puhlicitaries, i la resta
abandones el cinema una vegada vista la disjuntiva i despres d'haver
tastat el pa que es dona en el camp amateur.

La punta de llanca d'aquell magma en embrio va ser Variaci6n. El
tema arg-umental comu el resumim aixi: unjove es lleva de bon mat/ per
anar a la feina, pero a causa d'una se.rie de casualitats i infbrtunis hi
acaba arribant tard, circumstancia que li reporta alguna consequencia.
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EI primer episodi el realitza Jordi Feliu anib el titol La huella, que

el desenvolupa en clau dramatica, amb ingredients de suspens i

]lenguatge de film policfac. La revista Otro (,'ine el qualifica d'ani'cdota

de tall neorealista i agredolc», una apreciac16 per a nosaltres forca

restrictiva o massa simplificadora. L'anecdota es concreta en un jove

d'aspecte malaltis que despres d'haver fet el pispa se sent turmentat
per por a esser descobert. Tal proces, fins at seu desenllac, Feliu el
mostra amb plans de detail, amb efec-tes sonors que animen ]a i ntriga,
anib angles forcats (en picat, emfatics, inclinats) i una il•luminacio un
poc dura, contrastada. La interpretacio del protagonists s'ajusta en

tot moment at paper, amb desimboltura i credibilitat.

El qui s'ajusta at peu de la lletra at tema comu es Jordi Juyol en el

seu treball, Sincopada, segon episodi. Aqui el tractament es humoris-

tic, el que mes li va at cineista, tin humorisme que deriva sovint cap

al disbarat per ]a via de la successio de gags, situacions en cadena que

el nostre personatge provoca o s'hi troba embolicat des del moment

que sona el despertador, artefacte que ell to damunt el flit i per un

sistema de cot-dill i politxa puja i baixa a voluntat, en una clara al•lusioi

a la casa ,automatica,, que manipula Buster Keaton en aquell film

tant genial, La Casa electric•a (1922).

La cinta de Juyol beu, ben a la clara, del cinema comic classic dels

grans genis del gag i 1'slap,stich. Tot es senzill i directe en aquest

enfilall de situacions entre ingenioses i ocurrents, on el somriure es

garantit. El seu cinema es, pero, poc polit, es veu massa deixat en

1'aspecte, el tripijoc, la idea, que no treballar mes els estris que el

portaran a treure un partit roes eficac d'allo que vol explicar-nos. Ja

el subtitol de Sincopada ens indica el to que adquireix la cinta a traves

del muntatge: ,at ritme del dibuix animat,,. Aixf, el nostre personatge

canvia de vestuari en passar d'un escenari a un altre, o en topar casual nient

amb alga pet carrer; aixi, un rellotge avanca sense parar, la qual cosa fa que

l'accib s'acceleri i que augmenti la preocupaci6 del personatge en veure

que arribara tard; aixi, les musiques populars que s'escolten s'adiuen a

cada situacio; etcetera. En fi, ,una fantasia de la comicitat,,, tal com diu

Juyol.
I finalment La amwntura (Iv papel, el tercer episodi, obra de Pere

Balana-Bonvehi. Aqui el to neorealista domina clarament en el

tractament del personatge, en la composicio plastica, en els ambients

urbans, en les situations de carrer. El que en el seu precedent Enter

evra.s (1953) era sols tin apunt en terra i estit, aqui aconsegueix

desenvolupar-lo d'una manera mes eficac. L'anecdota arranca en el

moment que el xicot espera el tramvia que 1'ha de dur a ]a feina.

Mentre es distreu mirant revistes en tin quiosc, perd el viatge i es

compra un exemplar de Chicos, i aixi es gasta el que duia per al

transport, i ha de fer et trajecte ara a peu o corrent en algun tram. Pet
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catni perd el temps sense adonar-se'n, distret, fins que arriba a Ia
pot-tit de la feina, on l'espera l'encarregat. Plans de cintura cap a terra
i gests de les mans que donen a entendre per on van els trets: es
acomiat. El xicot se'n va a poc a poc, «perque al final l'espera la derrota
i el castig temporal d'un mon que el compren, perd que ell felicment
no pot entendre-, en paraules de Balana.

No hi ha dubte que La aL'cnfete do papel es la millor i mes
aconseguida part de Variacibn. episodi que, corn els altres dos, es
projectava a voltes separat, com a film independent. Excel-leix el treball
de camera, composicio de plans, travelings, i fotografia de tons prou
mesurats en funcio de la situacio.

En definitiva: Variacicin se'ns presenta com una experiencia o
assaig d'argument a trey veus, ben diferents Puna de l'altra, que no
sols es la credential de La Gente Joven del Cine Amateur durant els
pocs anys de «soroll i furia,,, sing tota una aventura d'intencio
rupturista amb el cinema amateur dominant pels anys cinquanta a
l'Estat espanyol.

Vist avui, Variacicin no fa mes que esbossar i concretar els estils
que caracteritzen a grans trots les filmografies de Balana, Feliu i

Ju'vol: aixo es, cinema de tall social realista, cinema de genere amb
rerafons etic i cinema d'humor a base d'estirabots i gags visuals
enginvosos.

El manifest del 1956

Queda clan que el grup es comenca a configurar a partir del 1953,
la qual cosa es materialitza 1'any segOent, despres dels premis
aconseguits en concursos del CEC per alguns dels seus titols d'aquest
parell d'anys.

Un cop constituits i amb denominacio publica, comencen a parti-
cipar en sessions de prograines amateurs oberts i poc mes tard ja en
sessions monografiques, tant dins del pats com tambe en algunes
ciutats de l'Estat, i es refermen en les seves idees i plantejaments a la
Hum de la bona recepci6 que tenen tant les cintes com les expositions
orals i els debats subseguents.

Arrihem al 1955, any de les famoses i fins a un cert punt mitificades
Conversaciones Cinematograficas de Salamanca, celebrades el mes
de maig, on s'hi va analitzar amb profunditat i transcendencia el
cinema espanyol. Hi va anar Jordi Juyol en representac16 de la La
Gente Joven, i posa de manifest -en les seves interventions- que
existia un altre cinema amateur diferent del que la majoria co-

neixia,,, i aixi sintonitza amb l'esperit de les Conversaciones i de molts
dels que alli es trobaven. Si be al principi les paraules de Juyol no
varen fer gaire brat en aquell context de professionals, la veritat es
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lur nl unrn ci^sa it I\ ;I, i ('n CI ;u• v,r qur^d;u• rn la nI(^nt d'Uns rlu;uIt
perque its reactions posteriors d'adhesioi a la causa en pro d'un
autentic cinema amateur,, van ser franques i ben sinceres.

De que parlem? Doncs del fet que mesos despres de la trobada de
Salamanca, La Gente Joven va llancar una proclama que acaba
convertint-se en el Manifiesto en Pro de tut Autentico One Amateur,
que, redactat el 1956, havia de ser llegit en el I Certamen Nacional de
Arte Cinematografico Amateur que s'havia de celebrar a DonOstia
aquell any (entre els dies 5 i 9 de setembre) i que no es va dur a terme
fins a l'any segiient (entre els dies 15 i 20 de juliol).

El text del Manifest 1956 es el segiient:

No existeix una diferencia fonamental entre cinema amateur i cinema profes-

sional. Hi ha bon cinema i mal cinema. No hi ha d'haver cap altre cinema. Sols

existeix un Sete Art: el CINEMA.

En cinema hi ha dos factors essentials: el guio i la realitzacio. Elements

integrants del primer son el terra i els valors formals del seu desen-volupament.

Els components del segon factor son la presa de vistes i el muntatge.

Es fa dolorosa la necessitat de divulgarels principis dun art. Per a uns pots aixo

es un abecedari. Per a d'altres, un motiu de discussio. Per a la majoria, aquests

termes son desconeguts.

I en el cinema amateur, com en el professional, tambe hi ha una majoria. I els

professionals que fan cinema comercial van junts amb els amateurs que fan

un altre cinerna. Els uns pensen a guanyar diners; eIs altres, a guanyar premix.

Els primers fabriquen un espectacle; els segons, un passatemps familiar

presidit pel "miracle" de la fotografia animada. En ambdos casos, un cinema

buit, estereotip de la manca d'inquietud dels sous realitzadors.

E I mes greu es que el cinema amateur, malgrat la seva gallejada llibertat, no

ha iniciat encara un movimentorganitzatde rebel•liocontra I altrecinenra, que

s'obliga i mor en l'abulia d'una concepcio -si es que alguna vegada lava tenir-

passada de moda i acomodada.

Es hora ja que diguem que el cinema amateur es troba greument dominat pel

xarampio d'una tecnica minuciosa i bufona, d'una tecnica que exigeix un

respecte desorbitat al fotografic i que el limita a vagarejar per 1'epidermis

hlmica.

Es fa imprescindible denunciar el cinema amateurcom a mancat absolutament

de vigencia artistica i intel-lectual; com a ignorant de valors humans, socials i

religiosos; com a despreocupat i indiferent de l'anima palpitant d'un cinema

actual.

El cinema amateur, amb les mans a les butxaques, vegeta en el raco de

I'artesania i viu, a part, en el seu mon exempt de problemes.

PerillOs pecat el comes pels qui regeixen els destins del cinema amateur en

fomentar 1'-aficionisme,, -la intuicio, per sistema i sense estudi-, en contra

del veritable amateurisme: sa i reflexiu amor al cinema.

Es urgent, per al cinema amateur, donar-li consciencia de si mateix i acarar-lo

amb una responsabilitat que, essent la seva, paradoxalment desconeix.

Al cinema amateur Ii manta una formacio orientada i orientadora amb un cri-
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ten que el presideixi i, a continuacio, una vertiginosa evolucio per a situar-lo

en el pla que li correspon per cad de la seva mateixa essencia.

Al cinema amateur li manca, aixi mateix, una dif'usio ordenada que permeti

enderrocar d'un cop per sempre mes! la seva petita torre d'ivori, apunta-

lada pels llocs comuns en el cercle vicids de l'adulacio i els prejudicis.

Cal que els homes i les dones de cinema coneguin i s'interessin pel cine-ma

amateur, perque -com ja hem dit- ha de ser cinema, simplement CINEMA.

I el cinema amateur necessita tots el homes i totes les dones que, amb amor al

cinema, eI vegin des de l'dnic angle possible, el cinematografic, i considerin el

cinema corn el que es: un art nou.

Signen el Mani/i'.st (per ordre alfabetic):

Javier Aguirre Fernandez Antonio del Arno Algara

Pere Balana-Bonvehi Juan Antonio Bardem

Juan Cobos Sainz Jordi Feliu i Nicolau

Luis Gomez Mesa Jose Gutierrez Maeso

Francesc Ibanez i Berenguer Jordi Ju'vol i Alemany

Jose Maria Perez Lozano Josep Maria Picd i Junqueras

Manuel Rabanal Taylor Manuel Villegas Lopez

Aquest document, com qualsevol manifest, to la seva petita his-
toria, la seva genesi i la seva repercussio. El lector d'avui es pregun-
tara a que venen signatures professionals al costat de signatures
amateurs, i noti's que nomes figuren quatre components de La Gente
Joven. Picd Junqueras era flavors un critic catala de ]a cleda dels
compromesos, i ]a resta son professionals, ]a majoria presents a
Salamanca, d'aqui allo de la complicitat i solidaritat amb el text i els
seus promotors.

Pero qui fa de pont entre els uns i els altres? Aquest fou Javier

Aguirre, que en aquell moment era el responsable del Cine-club de

San Sebastian, entitat que organitza el Certamen Nacional Amateur

del 1957, del qual ja hem fet referencia. Doncs be, durant el Certamen

es van desenvolupar unes I Jornadas de Estudios Cinema tograficos

que van comptar amb comunica-cions dels signats no amateurs, entre

d'altre. I fou Javier Aguirre qui s'encarrega d'aconseguir que aquests

s'adherissin al Manifest. Aquest, d'acord amb les indagacions que

hem realizat, va tenir una primera redaccio en forma de « proclama,,

deguda a Aguirre, qui a continuacio va viatjar a Barcelona, i aqui es

va acabar de fixar el text definitiu amb membres de La Gente Joven,

en especial amb Jordi Juyol, home de ploma facil, bel•ligerant en els

sous escrits publicats a Otro One i d'idees Glares sobre el particular.

Arab el manifest a la butxaca, Aguirre torna a ca seva i recapta les

signatures anotades.

Vegem que ens diu avui Aguirre d'aquella accio: «Aixf com en la
constitucid del grup la balanca es decanta cap als components que
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signer el text, en 1'elaboraci() d'aquest cau cap al meu custat, primer
perque la idea original es meva i despres perque els noms professio-
nals els vaig aportar jo, que coincideixen, la majoria, amb els que van
intervenir en les I Jornadas de Estudios Cinematogr ificos, que aquell
any va organitzat el Cine-club de San Sebastian, del qual jo era
responsable. Ara be, com saben, abans que es portessin a cap jo vaig
dimitir, perque se'm van vetar alguns noms dels que havia proposat,
cony Bardem, Rabanal Taylor, Eduardo Ducay I ... I perque politica-
ment se'ls considerava "rojos". D'aqui que el I Concurso s'ajornes i no
es celebres fins a 1'any segi_ient, pero jo ja no hi vaig tenir res a veure,
perque el va organitzar la Sociedad Fotografica de San Sebastian.'

Entre Aguirre i La Gente Joven hi havia coincidencia de criteris
sobre el cinema amateur que calia fer. Ell havia rodat dos curts,
Declive (1955) i El lechero (1956), el primer dels quals concursa en el
CEC. A Barcelona, doncs, es van coneixer i aqui van acabar de
redactar el manifest. Diu Aguirre: <,Tant els interessa, que em van
invitar a passar uns dies a Barcelona per discutir el projecte i donar
forma i consistencia al manifest. Em van pagar els viatges, i durant
els quatre o cinc dies que vaig estar aqui dormia a casa d'un i menjava
a casa dels altres. Pic() Junqueras tambe el vaig aportarjo, perque ens
coneixiem de quan ell editava el butlleti Fichero Cinematogrcifico, on
vaig col•laborar.»

I acaba Aguirre: "Els nostres curts res tenien a veure amb el
cinema amateur "oficial". Estaven fets amb pots mitjans pero amb
talent. Nosaltres no voliem esser cineistes "de diumenge", sing que
intentavem fer obres equiparables a les del bon cinema professional,
perque la nostra fita era el professionalisme. Que quedi clan que
nosaltres vam esser rupturistes, i que a partir de La Gente Joven i del
manifest els que el vam signar ens vam anar incorporant en algun
aspecte de la professio, i que l'anomenat "altre cinema" va anar
esllanguint-se fins a la seva virtual desaparici6. En una paraula: vanr
desmitificar el que ]lavors s'entenia per "cinema amateur" i que des de
les luxoses pagines de la revista Otro Cine pretenien amagar aquests
acabalats promotors d'un cinema que no era mes que oripell xaro.»

Dels components de La Gente Joven, nomes tres van accediramh
totes les consequencies al mon professional: Feliu, que encara conti-
nua amb el tretze son tretze, si be li toca fer mes cinema puhlicitari,
industrial i institutional que no pas comercial; Balana, que el 1965
roda El ultimo sabade, tambe va fer cinema puhlicitari i industrial, va
promoure els estudis Kine, SA, va intentar obrir-se cami en el mitja
televisi6, pero al final va haver de deixar el mon de la imatge i
reprendre la professio d'enginyer industrial, no sense un punt
d'amargor i un altre de nostalgia per haver-lo d'abandonar tan a
contracor; i Schaaff, que de l'amateurisme passa el 1968 a la realitza-
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cio independent amb on curt que va fer Fortuna, Ojala no emit cn mi

cas•a mujcr que scpa rods de to que una mujer debe saber, que a causa

dell diversos problernes que va tenir amb la censura i la productora,

el van portar cap a la televisio, on ha excel lit com a realitzador i on

ha ocupat carrecs de responsabilitat directiva. La resta de membres,

quan Feliu i Balana se n'anaren a Madrid, van cessar tota activitat fil-

mica i s'han dedicat a desenrrotllar les seves respectives professions.
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DEBAT

Maria Encarnacio Soler . Sohre lobra de Joan Pruna, de 1lata-
ro, que el senyor Torrella ha esmentat, que treballava sobre guions,
per dir-ho d'alguna manera, del senyor Comeron. Jo voldria aclarir
que no es aixi, que nomes ha treballat sota ]a direccio i argument de
Comeron en una primera pel•licula, la seva tercera d'argument, que
es diu Purentesi, i totes les altres, les que voste ha esmentat, com d'al-
tres, FIanra ('Jinu'ra, El seecrct (wires /ores i d'altres, son idea, realitzacio,
direccid i manufactura del mateix Pruna. Nomes volia aclarir aixo.

Despres voldria fer un petit retret, si se'n pot dir aixi. Jo, corn a
estudiant i desitjosa de gaudir de totes aquestes possihles meravelles
que voste ha esmentat com a possibles pel•licules amateurs, em trobo
davant de moltes portes closes; es a dir, jo no tine acces a poder gaudir
cony a espectadora d'aquestes obres. Penso que el cineasta amateur es
molt gelos de la seva obra, que en certa manera em sembla be, pero
voldria veure fins a quin punt. En aquest moment, com a espectador,
a part d'anar a 1'UNICA, cosa que no podre fer, evidentment, o d'anar
a l'arxiu del CEC, que se suposa que deu tenir algunes pel•licules, no'?,
si volgues veure alguna d'aquestes obres, podria anar a la Filmoteca,
on hi ha algunes de les pel•licules de Domenec Uimenez i, des de la
data d'ahir, les pel•licules de Joan Pruna, que vaig acompanyar a
portar-les; per tart, els comunico que des d'ahir vostes poden veure la
seva obra. I el que voldria dir es el segiient: jquin punt es el que separa
el tine amateur, el cineasta, la produccid, 1'obra creada per aquesta
persona i el gaudi personal que pot tenir amb els altres? Es a dir, jo
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('111 ('11(. quc cl CHIC ain<atCUr SI VOSte CI pl,III tcja CO III a Cilenul i I,i
pregunta va tant adrecada a Romaguera com a Torrella-..., es a dir,
hauriem de trobar algun lloc, algun canal pel qual , tot conservant la
propietat , hi tinguessin acces les persones desitjoses de coneixer
aquesta Branca del cinema , com voste molt be ha dit . Perque ens
trobem que del cinema de Fite, per exemple, tine moltes gapes de
veure'l , pero accedir a aquestes obres.... i s'estan fent gestions, es com
,,el sald dels perduts^, , i tantes altres obres que voste ha esmentat, que
no se on les hauria d 'anar a trobar Si volgues fer-ne tin estudi, a part
de posar-me en contacte amb els propietaris legitims o descendents,
que en el cas , malauradament , d'aquesta gent ja molts son, o morts,
o son gent molt gran , amb la qual cosa tens molter dificultats per
accedir-hi . Penso que hi ha d'haver algun ]Joe, o que en tot cas
I'amateur ha de treballar tambe amb la consciencia quo hi ha una part
de gaudi personal , pero en el moment que aixo ja to una qualitat
suficient com perquc mes gent pugui gaudir-ne , hauriem de trobar la
manera que aixo cis pogues, d'alguna manera , . col-lectivitzar".

Josep Torrella . En primer Iloc, agraeixo aquest aclariment que
m'ha f'et sobre els guions de les pel-lfcules de Pruna, i demano
disculpes per aquest malfixament meu. Jo creia que els guions de les
pel•licules de Pruna sem-pre que havien estat tots, o gairebe tots, de
Lluis Josep Comeron. Celebro molt que Pruna fos el mateix autor dels
sews guions, i en prendre nota. Respecte a aquesta llanca que ha
llancat, valgui la redundancia, sobre la conservaci6 de les obres de
cinema amateur, to una rad com un temple, i ja ho he lamentat tambe
al final de la meva comunicacid, que no se per que; potser es que no hi
ha hagut mai ningu, cap persona o cap organisme, que s'hagi preocu-
pat, que s'hagi posat al cap de preocupar-se una mica seriosament de
conservar en una filmoteca, o ally on sigui, les produccions amateurs
que valguin la pena de ser conservades. Aix) em sembla it mi que
havent-hi la Filmoteca de Catalunya, doncs hi hauria d'haver una
bona representacio, en uns prestatges de la Filmoteca, de les pel•licules
amateurs. Fins ara, penso que les pel•licules amateurs s'han conser-
vat sempre en els domicilis particulars dell seus autors, i es clar, passa
que els autors desapareixen, els successors, els Nereus, ves a saber que
en fan, d'aquest material; potser hi hauria moltes coses que avui deia,
no se, algunes potser ja son irrecuperables, pero crec que s'hauria de

for un organisme o altre, i una labor de recuperacid del que encara es
sigui a temps de recuperar i conservar en bon estat a la Filmoteca de
Catalunya, que em sembla el Iloc mes adequat.

Joaquim Romaguera . Sembla, si mes no, per 1'experiencia que
jo he tingut amb La Gente Joven del Cine Amateur de reunir la seva
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oln <r, (IUe ha estat impossible -si es que despres volen Interveni r <nb

altres cosec, ho podran confirmar-, perque son copies uniques,

perque ha passat molt de temps i, corn a copies uniques, han estat molt

trinxades pets viatges que van f'er, que aixo no ho he explicat, perque

van recorrer tot 1'Estat espanyol, ensenyant el seu cinema, durant els

ant's cinquanta, i aquestes pel •lfcules s'han anat deteriorant, i, es clar,

en set- copies uniques, doncs, estan en molt mal estat. 0 be algunes

s'ha perdut, a voltes en festivals..., mil anecdotes d'aquestes. Aixo, en

aquest cas, que ha estat tota una experiencia, amb les dificultats ja

exposades, pero se d'altres que tambe presenten dificultats. De tota

manera, hi va haver un intent, i aquf parla el frustrat comissari, tal

com em va anomenar el senyor Delmiro de Caralt -perque era aixi

quan deia una coca-: comissari de la Cinemateca Amateur de
Catalunya, un veil somni seu que ell creia que Jo podria fer realitat.

Alguns anys abans de morir en vam parlay, i tine algun paper a casa
que ho demostra, perque ell estava segur que tot aixo es perdria,

perque deia que ningu no feia cas a] cinema amateur i que la Filmoteca
de Catalunya no s'havia ocupat d'anar al darrere dels veils films cap
endavant. Aleshores, amb Joan Francesc Ainaud havia parlat que el
Centre Excursionista de Catalunya guardes la produccio mes actual,
aunt) copies de video si calla, que destines un pressupost i que se'n fes
un arxiu. I la produccio antiga, aprofitant les relacions d'amistat del
senyor Caralt amb tots els veterans-Fite, Pruna, Font-, alguns dels
quals s'han gnat morint pel cami, doncs a tots aquests arnics que
encara es veien fer-los saber aquesta intencio, i varem fer- un docu-
nment. El senyor Caralt em deia: <,Tots aquests, que son molt arnics
meus, primer els ho explicare jo, i a continuacio to t'hi poses en relacid
i els expliques les caracteristiques tecniques». Aleshores la finalitat
era aquesta: crear dins I'Arxiu de la Filmoteca com una mena de
seccid, un subarxiu nomes dedicat al cinema amateur catala i aixi
anar recuperant el maxim. Pero es clar, a la Filmoteca, aixo els
costava uns diners, fer copies, o restaurar-les, mil problemes que to tot
aquest material. Despres hi ha gent que no vol, n'hi ha que els films
bormen part d'una herencia, testaments, es complicadissim. Llavors,
tot aixo, qui ho havia de resoldre es la Filmoteca, es la institucid. Hi
havia bona predisposicio a la Filmoteca, i suposo que els seus respon-
sables devien pensar: <,que comencin i ja veurem-. Aleshores, el
senyor Caralt dirigiria ]'orquestra i jo feia de comissari, pero lamen-
tablement el senyor Delmiro va mot-ir i aixo ha quedat en un pur
paper. Pero s'hauria de fer, absolutarnent dacord, com tantes coses
que hauria de fer la Filmoteca de la Generalitat...

Maria Encarnacio Soler. D'acord. Es evident que costa molt de
con-veneer I'amateui perque cedeixi una copia de les seves obres. A mi
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II i a purtat quatre mesos aconseguir le; olnres del senyur liana, peri)
em sembla que ho ha entes molt be i ha entes que allo ja tenia un va-
lor historic i documental, i d'obra ben feta que valia la pena no perdre.
Jo crec que encara hi som a temps, i des d'aqui, a tall de conclusio

a recollir, penso que a la Filmoteca hi ha l'entusiasme sufficient i les
ganes de fer cores. Amb la gent que encara s'hf es a temps i que no
hi hagi problemes testamentaris, com es el cas de Fite, que esta
molt embolicat, que cedeix una copia perque aquest material no es
perdi.

Artur Peix . Jo voldria remarcar, a mes, la importancia que
tindria aixo pel fet evident i trist que tot el cinema amateur ja es
passat; el cinema ama-teur no es que no tingui futur, sine que ja no
to present; el cinema amateur s'ha acabat, practicament s'acabat. A
mes, passa que totes aquestes persones que heu mencionat o que s'han
anat morint, la seva obra ha passat a mans d'una familia que se n'ha
desinteressat molt, i no s'ha d'anar a buscar el cineista, quejo crec que
el cineista, mai, mai no s'hi oposaria, perque 1'6nica pega real es
1'econ6mica, ja que tothom sap que val diners fer una copia d'una
pel•lfcula, i el cineista no estara mai disposat -normalment- a fer-
la, pero menys encara ]a familia. I normalment aquells documents
s'han quedat en un calaix, i potserja estan fets malbe, a trossos i tot.
Jo no crec que sigui un problema purament de diners. Un problema
de diners que la Filmoteca hauria de fer una inversio, perque to ja
saps quejo fa temps que estic anant a] darrere de la Generalitat tambe
per veure si aconseguim treure algunes copies de les pel•licules
principals de Delmiro de Caralt, perque no quedin en plans d'una
fundac16 com estan ara; es una fundacio particular que les te, pero que
d'aquf a vint anys ningu se'n recordara, que existeixen aquestes
pei.lfcules.

A banda d'aixo, hi ha un cert,,desprestigi' , entre cometes, d'aquest
cinema, que sembla que el fa poc important. Jo crec que es important,
no ja pel seu valor artistic, que el pot tenir mes o menys, sing perque
s'ha convertit en un valor etnologic, i a partir d'aquf podria ser
interessant practicament tot.

Jordi Torras. Aqui passa una mica com els cines... Pero volia
comenFar fent unes considerations d'ordre general. Jo, en els veils
temps de crftica a Radio Nacional, vaig ser convocat a formar part mes
d'una vegada dels jurats de cinema amateur, i sempre es plantejava
la mateixa qi estio. Vaig tenir que lluitar molt, i Jordi Feliu ho sap, per
defensar tota l'emprenta que portaven els nois de La Gente Joven del
Cinema Amateur,,. Be, aleshores mes d'una vegada es plantejava
d'alI6 del manifest: "No hi ha un altre cinema: hi ha cinema bo i cinema
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dolent.- Quan a mi em preguntaven: ',i,Que creus to que es el cinema
amateur'?» Jo els contestava: ,El cinema amateur es senzillament
Cria Blanca, El globes roig i El peixet vermell de Lamorisse. Aixb es
el cinema amateur, pero fet, venut i comprat per a la pantalla gran.
No hi ha un altre cinema: hi ha cinema bo i cinema dolent, un que dona
pessetes, que es el cinema bo, amateur o no, i un que no dona pessetes
ni mai no en donara, si no es que esta subvencionat, perque una
pel-licula subvencionada no s'estrena perque ja ha fet el benefici, i ho
sabem prou be, aixo, en el nostre pais, concretament en el cinema
catala.

Ara, hi ha una altra questio sobre el cinema amateur. Es va fer un
serial molt interessant que es va donar per televisi6 en versio original
que es deia Hollvu'ood, i en el primer capitol surt una parenta de Cecil
B. DeMille a qui es preguntava, en off.• «I que, i,com van comencar tot
aixo?,, I diu: -Oh, Crem aficionats, Crem amateurs, varem comencar
aixi: varem comprar una maquina i vam comencar a retratar la
familia, el gosset, l'avi, i ho ensenvavem als amics, i deien, "Oh, que
es bonic, aixo!". I aquests amics ho deien a uns altres: "Mireu aquells,
que ban fet una pel•licula!", i de seguida vain veure la possibilitat de
f'cr uns arguments, de crear una cosa seriosa, i aixi vam comencar a
Hollywood.,, Es clar, aqueli Hollywood incipient que van fer, perque
van anar-hi, els Lubitsch, Lang, Pabst, Murnau, Wyller, Wilder,
etcetera, i on van comencar a sortir els Capra, Hawks i tants mCs, va
comencar amb unes experiencies amateurs de la familia Cecil B.
DeMille, i no m'ho invento, perque hi ha la serie que ho documenta,
Hollvicood, i a mes tenim 1'autobiografia de DeMille, on podeu trobar
les dades concretes quan ell explica com feia cinema d'aficionat per
entretenir-se amb la familia, amb els arnics, i aleshores va comen4ar
dient: " ,Ho voleu veure? Pagueu. i,Ho voleu veure? Pagueu.- Molt be,
doncs ara ho farem millor, i aquesta actriu, lloguem-la, i la van llogar
i va cobrar l'actriu, i aleshores ja anaven a veure la pel•licula
d'argument amb una actriu, etcetera. Ja era una altra cosa. Ara, sobre
el tine amateur d'aqui, jo no se si s'ha citat Joan Oliver, perque son
irnportants trey pel•licules d'ell que son un autentic testimoni de la
histbria de la ciutat de Barcelona: Caballos en la ciudad, pel•licula
que ha desaparegut; un reportatge extraordinari sobre el zoo de
Barcelona d'aquells moments, i despres una altra pel-licula sobre els
bombers. Be, va fer unes pel•licules documentals que son un autentic
testimoni de Barcelona. I tamb6 hi ha el reportatge de Lasa sobre la
Rambla, un autentic document, i el document sobre la llanterna
magica. Es a dir, que hi ha un aspecte del cinema amateur que no s'ha
valorat i que si que hauria d'estar en una filmoteca o en un hoc on
preme r un bot6 i veure el que m'interessi, com al Museu d'Art Modern
de Nova York.
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Joan Minguet . Jo estic totalment d'acord amb la defensa que es
fa que el cinema amateur s'ha de recuperar, pero voldria aportar
algunes precisions. Es evident que, com a fet utopic, la Filmoteca
hauria de recuperar-ho tot, pero el que passa es que ets trobes que hi
ha prioritats. Quan la Filmoteca de la Generalitat encara to pel-licules
pioneres del cinema catala, amb copies en mal estat, potser es
prioritaria una altra cosa. I finalment voldria aportar un element de
reflexio sobre el cinema amateur, que no es tant sobre les pel•lfcules,
com el que generaven com a fet cultural. Jo he de dir que, en les moves
investigacions sobre el pensament cinematografic a Catalunya, sobre
el cinema com a fet cultural, doncs ja fa temps que emvaig quedar
sorpres de l'activitat que, per exemple, des de les revistes del cinema
amateur es va portar com a valoracio del cinema com a fet cultural. A
les planes de Cinema Amateur et trobes amb In gent de mes al^ada
intellectual que en aquells moments s'interessava pel cinema, com
Guillem Diaz-Plaja, Josep Palau, Sebastia Gasch, tractaven de temps
intellectuals, o de lectura intellectual del cinema, com la seva
connexio amb altres arts, cosa que no trobaves en altres tipus de
revistes, no ja cinematografiques, que sempre han estat forca medio-
cres, Ilevat, afortunadament, de Popular Film i de Pantalla de
Madrid, i d'alguna altra, pero poques. Pero fins i tot a Cinema
Amateur i despres de ]a guerra a Otro Cie, et trobaves amb articles
d'aquests d'una profunditat i una reflexio sobre el llenguatge cinema-
tografic que no et trovabes en d'altres publications, i aixo potser
vindria a demostrar l'interes que tenien aquesta gent que es movien
en el cinema amateur per una lectura mes profunda del cinema que
no la lectura industrial o dels professionals.

Jordi Feliu . Names voldria dir una cosa que em sembla molt
important. Som a I'any 1992 i jo fare seixanta-sis anys. Si, soc Jordi
Feliu, i aquf hi ha tambe Jordi Juyol, que som els supervivents. Vull
que sapigueu, tota la gent, que us agraeixo molt que es preocupeu pel
cinema amateur, viu, mort o aquell que ha de tornar a viure, etcetera.

Des d'aquesta edat quejo tint i des de la professionalitat que no he
abandonat mai, dues coses, per mi, continuen sent clarissimes: que hi
ha un so] cinema, si voleu amb dues vessants: cinema bo i cinema
dolent, i que el cinema que jo faig normalment, tots ho sabeu, es el
documental i molt sovint el documental industrial, i dins de la
pel•lfcula mes prosaicament industrial, sempre hi ha hagut aquella
il•lusio vocational que em va fer agafar una camera de 9,5 mm i fer ]a
meva primera pel•licula. Si ara, amb una vareta magica, poguessim
veure fragments de les moves pel•lfcules mes comercials, per dir-ho
aixi , en el terreny documental, penso que estarfem quasi tots d'acord
que realment aquella il•lusio del cinema amateur dels anys cinquan-
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la, cl del nostre grup, persisteix en 1('-; meves pel•1icules. I)e quina

manera? Aix) es una altra giiestio, Pero que hi ha aquella il•lusi6 i

aquella vocaci6 i 1'afn-maci6 que hi ha un so] cinema. I us parlo de ]a

pel-licula mes industrial, el documental industrial mes comercial que

us pugueu imaginar. A part d'aixd, en aquests moments estic Pent una

feina de restauracio -es curios, aixd-, i no d'una pel•licula amateur,

sin6 d'una pel•licula professional que vaig fer fa deu anys: es una

versi6 de vint minuts sobre la histdria de la Generalitat, Som i serem.

Estero en un moment meravell6s de la tecnologia de Punta de laudio-

visual, i he suat sang Per fer aquesta restauracio, que heu de pensar

que ve d'un material en 35 mm, fet amb els mitjans correctes que es

van poder tenir llavors. I per acabar: el nostre cinema to una

caracteristica que hem d'afirmar: era un cinema que no tenia diners

sificients per fer color, ni per fer to en 16 mm, ni per fer sonoritzacions,

ni handa sonora. Per tant, nosaltres tenim un cinema amateur que,

per restaurar-lo, farien falta les institutions, perque el 9, 5 mm i,qui

el restaura avui en dia, i com? Es pot fer perfectament, peril val diners,

i el 8 mm no es el Super 8, es el primer 8 mm...

179


