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De caracter intern

1. Agraim la participacio dels ponents i dels matriculats, i tambe
l'assistencia de socis de la SCC i de convidats especials a aquestes
Primeres Jornades.

2. Agraim el suport economic que hem trobat de les institutions que
figuraven en el triptic -i ara a ]a pagina de credits d'aquest
volum-.

3. Agraim a la Federacio Catalana de Cine-clubs que ens hagi cedit
la capcalera de la publicacio anyal intitulada Cinematigrraj; que
figurara en la nostra edicio de les Actes de les Jornades, llibre que
esperem publicar -si res no ens f'a11a- despres de l'estiu d'enguany
(vegeu ,,Cine'matograf, segona epoca») lEls qui han abonat ]a matricu-
la de 4.000 pessetes el rebran a les seves liars, i tambe els ponents i
els socis de SCC; la recta de 1'edici6, com ja fem amb les nostres
publicacions, es comercialitzara.

4. Voldriem excursar-nos per les falles que hagim tingut en
I'organitzacio i el desenvolupament de les Jornades.

>. Finalment, caldra fer un esforc, de cara a una nova convoca-
toria, i tambe esmercar mes imaginacio, per fer coneixer 1'existencia
d'aquests Jornades als possibles interessats, siguin de la condicio
professional o vocational que sigui, per tal de superar amb escreix el
deficit informatiu que ens han ocasionat (llevat de sis exceptions: La
2 de Sant Cugat del Valles I programa Va de erne 1, El Punt, El Temps,
Diari cIc Barcelona, Gala El Pars i Aoui) els mitjans de comunicacio
del pais (radio, televisio, premsa ), que una vegada mes s'han mostrat
poc sensibles i no han fet allo que els es prioritari: informar l'oidor,
el teleespectador i el lector, precisament dunes jornades que trac-
taven el cinema d'aquest pais.

De caracter extern

1. Es manifesta la necessitat de procedir a buidatges complets
hemerografics, bibliografics, filmics i d'aparells prop d'arxius,
biblioteques, cinemateques i museus o col•leccions, tant publics corn
privats.
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filmografia catalana completa en titols ( llargs i curts ) i at mes

documentada possible en fitxes tecnico - artistiques.

3. Creiem que es manifesta una necessitat autentica de treballar

en els ambits de la historia i la historiografia oral i local de Catalunya,

prop de persones , empreses , institutions i obres fetes i consultables.

4. Sembla evident la conveniencia de preocupar - se molt mes per

questions patrimonials de sectors especffics , com ara el del

cineclubisme , el del cinema amateur , el del camp de l'animacio i el de

les revistes de cinema que ban existit a Catalunya , en catala i en

castella.

5. Sembla igualment inquestionable que les histories de manta

empresa son avui del tot desconegudes ; ens referim a estudis,

laboratoris , productores , distribuidores , gremis professionals , circuits

de sales , etcetera.

6. Hi ha temes que encara no s'han estudiat , o si s 'han tocat ha estat

de passada , referencialment , com ara la censura , la publicitat i ]a

propaganda cinematografica , els concursos , certamens i festivals de

cinema , el paper exercit per l'Esglesia i les entitats educatives en el

terreny cinematografic , el paper del l'Estat quant a legislacio del

cinema, i un llarg etcetera.

7. Tant durant les jornades com mentre les preparavem , se'ns ha

suggerit -per persones pertanyents a diversos sectors- de crear o

impulsar tres instancies collectives , que passem a anotar tele-

graficament:

Centre d'Estudis i Recerques Cinematografiques de Catalunya

tCERCC)

• Coordinacio de recerques entre institutions ( universitaries i no

universitaries ) per no repetir-se, per aprofitar els recursos humans i

economics disponibles , per cobrir arees o aspectes d'interes prioritari.

• Fomentar trobades ( sectorials o no) per posar en comu els treballs

realitzats i en curs.

• Estretissima vinculacio amb els quatre organismes avui existents

a Catalunya , pilars basics de tota recerca: 1'Arxiu d'Audio- visuals de

Catalunya , la Filmoteca de Catalunya, les biblioteques de Cinema

de Delmiro de Caralt i de la Filmoteca , i els museus de Cinema de

Delmiro de Caralt , de Tomas Mallol i del Museu National de la Ciencia

i de la Tecnica de Terrassa.
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la Fundacio ICC, la FCCC ( cineclubisme ), I'ACCEC ( critics i es-
criptors ), l'AEHC ( historiadors ), 1'ASIFA ( animaci6 ), el CEC ( cinema
amateur ), Film/Cultura , els catedratics de cinema de les universitats
catalanes , els responsables principals dels organismes abans esmentats
(punt anterior ) i els responsables dels centres de formacio audio-
visual ( publics i privats ): IDEP , Calassanc , Verge de la Merce, Centre
d'Estudis Cinematografics de Catalunya , Centre de la Imatge, EMAV,
etcetera.

Consell Catala dels Audio-Visuals

Tal com existeix un Consell Catala de la Musica (des de l'abril
del 1991), per que no un del nostre sector? El CCM agrupa mes de
cinquanta entitats i associations musicals de Catalunya, la qual cosa
vol dir que represents unes trenta mil persones. El CCM celebrara el
novembre d'enguany el seu Primer Congres sota la denominacio "La
situaci6 musical a Catalunya,,, que no preten ni vol fer el Ilibre blanc
de la musica a Catalunya.

Estats Generals de la Cinematografia Catalana (EGCC)

Aquest punt lliga amb l'dltima linia.
Ens ha estat suggerit que convindria «mes que mai», davant la

situaci6 general que travessa la cinematografia nostrada, que
muntessim una mena d'EGCC, tocant basicament tres vessants:
industrial, cultural i educativa del cinema. Una mena de diagnosi
objectiva, pero tambe critica, amb perspectiva historica i mirant
alhora el futur immediat. Una aportacio, en definitiva, de caire
prospectiu tot pensant en el Centenari del Cinematograf, que
s'esdevindra el 1995-1996 arreu del mon.

Nosaltres pensem que una proposta tan ambiciosa i compromesa
hauria de ser convocada per mes instancies unitaries i no sols per la
SCC. Amb tot, recollim el guant que ens ha estat llancat i 1'estudiarem
en la Junta Rectora.

8. Pel que fa al Centenari del Cinematograf, es obvi que convindria
ja comencar a parlar-ne a fons, si volem celebrar 1'efemeride d'una
manera rigorosa, si volem treballar tots amb temps suficient per fer
les coses seriosament i si volem que en resti alguna cosa positiva el dia
de dema. Tambe ens comprometem a plantejar en el si de la Junta
Rectora com hem de participar-hi.

9. I, com diria el socioleg Salvador Giner, «ja ha arribat l'hora de
comencar a lligar caps i a encaixar peces per reconstruir la historio-
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gralia europea I...1. Ja no ens podeni permeUr mes disper'siuns irres-

ponsables ni incoherencies insensates.,, Aixd, aplicat al cinema catala

i a Catalunya, i a la hum del que hem escoltat durant les tres atapeides

jornades que hem celebrat, podriem dir que cal continuer convocant

aquesta plataforma que la SCC ha treat per tal d'eixamplar els estudis

i les aportacions sobre la nostra cinematografia, en el sentit de

reconstruir i completar ]a histbria del cinema catala, curt i ras, perque

resta encara molt per investigar i forca per fer Hum a partir de les

possibilitats i les eines de treball de que avui disposem.
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