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���p�Aquests yells ga�ants de �--
a que tot d'un plegat desapareixenj

s'enduen amb ells una part de la h i s to r i a del, cinema,una�t�-
t< �

" (t$JfciaJ)per tal com formen un grum...,s>ll"tots ells,ben compacte

dels anys en que fer cinema era contribuir a la gran diversi6 dels

humans,quan encara la televisi6 no l'havia substitult,-perque la

teleyl5�6 ha substituft el cinema i el teatre,en tanto que di-

�:£dj; �t�
versi6,i tot cl que es d i gu I en contra e s tocar el viole.; me s

desafinat� Ningfi no discuteix l'excel.l�n cia d'un text tea-

tral ben recitat,ni el merit del muntage escenic,amb la veri-

r '" ... r

table i insubstituible comunicac� entre CDMt(5 i espectadors,

pe\,..l0 davant el moviment de la J3�norami(a.,el .. A -fLa. curt

dtL.� � .e....r�/?w1iJ 7;;J(.a_;;,pj�
i el travelling,el teatre no hi tif res a fer.Volem dir com a

concitador de masses. Al segle de \a massa li ha correspost

l'art de la massa,el cinema ... i en segona ge neraci6 el cine
<:»

�

e s\Late 1 evis i 6 .

\
yells gaLants,que

rna a casal que
Torno a Is )

')'V\.�
.�avia evocats en algun llibre

ant�rior. Es deien,per exemple.i els esmento_ perque s6n els

dos darre�ui he hagut esment, Joseph Cotten i Rafael Du-

ran.Cap pretensi6 de comparar l'un amb l'altre,entenguem-nos,

pero tots dos van desenvolupar una carrera respectiva en el ma-

teix temps,sempre amb avantatge per a Cotten,que no finicament

treballava en el cinema nordamerica,sin6 que va peillongar la

seva labor mes temps,practicament fins als anys setantes,pero
r

en aparicioms televisives i escandides.De fet,el seu gran

.moment corresponia a la decada dels 40,i fins els cinquanta, el

mateix que passava amb Duran,el galan espanyol for�a encarcarat

d e ls temes-. de "la cinematografia de la postguerra roent,amb
?

1 e� 0m e die s des a 16 i e 1 s ,') .: _

dramesc 0 n s e rv ado r s . L '
un i l'al-

tre,repeteixo,es van apagar dins els anys cinquantes,i l'espanyol

devia abandonar totalment el m6n de l'espectacle. Havia,literal-



comediJ)de l'epoca,sabia lluir el frac i l'esmoking.Di-

�ent,passat al mon dels records d'uns quants veIls espec-

tadors i dels historiadors del cinema. Rafael Duran s'havia

ducc io ns

els anys quarantes dins el gran decorat de les ?ro-
h i s to r i qu ce 0 d t

e poc av t.a l com el terme e p o c a

mogut

era entes dins' de la dramaturgia,exagerat i declamatori,

per 0 cal r e con e i x e r que £0 t'a, 1 e sex i g e n c i e s del 'I- La 1 t a

uen ara,que aixecava la cella com ningu: en aixo seguramentJ

tent.'d..' un gran mestre de la mateixa epoca en Charles Boyer.
I

Cotten va tenir sempre un fosat. 'V\')es contingut, i

el seu aire reflexiu ,l'esquena dreta com un pal: i el gest

apamat?en feien un galant que,fins quan era jove, semblava

madur,una mena de xicot -oncle extremadament' atractiu per

al gen.e.re, femeni del temps.

El cinema era j,Y'It�s cinema ,particuLarment a USA,

perque tambe hi havia una concentracio d'inspiracio,tec-

nica i competencia entre companyies que avui dia hanescom

brat la pressa i la ,televisio.


