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Llicenciat en Periodisme  
i doctorat en Comunicació a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Àngel Quintana és 
actualment degà de la Facultat 
de Lletres de la UdG, on és 
catedràtic d’Història i Teoria 
del Cinema. Fa més de quaranta 
anys que exerceix la crítica 
cinematogràfica, en bona part 
a El Punt. Ha escrit nombrosos 
llibres sobre cinema i també 
ha reflexionat sobre el caràcter 
i la mudança de les imatges 
cinematogràfiques als assaigs 
Fábulas de lo visible i Después 
del cine. Imagen y realidad en 
la era digital. Darrerament ha 
publicat Estiu del desconcert 
(L’Avenç), un llibre que reuneix 
textos que reflexionen sobre 
aquests temps de pandèmia.H
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Vaig conèixer Àngel Quintana a la redacció 
d’El Punt, al carrer Figuerola, al febrer 
de l’any 1989, quan jo vaig començar a 
treballar-hi a la secció de Cultura. Ell ja 
hi era i, amb vint-i-vuit anys, ja tenia una 
llarga experiència en el món del periodisme.

Vaig començar als setze anys, fent 
de corresponsal al Baix Empordà 
per al Diari de Barcelona. D’aquella 
etapa recordo de manera especial 
una entrevista a Frederica Montseny 
a Palafrugell, on va anar a fer un 
míting. Quan vaig començar a estudiar 
periodisme a l’Autònoma de Barcelona, 
va fundar-se El Punt i a l’estiu del 1979 
hi vaig anar a fer pràctiques. Sempre hi 
he continuat vinculat i això m’agrada, 
encara que, des de fa uns anys, només 
hi publiqui tres o quatre articles al mes. 
Fa molt de temps que la meva activitat 

professional sobretot està relacionada 
amb la universitat, però vinc del 
periodisme, que m’ha format i que fa que 
no em deixi de sentir periodista.

Què és el que t’ha aportat el periodisme?

La pràctica de l’escriptura, la capacitat 
de concentració encara que hi hagi molt 
de soroll i l’ambient estigui molt carregat, 
com era el cas de les redaccions de diari, 
almenys a les que jo vaig estar. Crec que la 
cosa ha canviat una mica, però abans a les 
redaccions xerràvem i fins cridàvem, a més 
de fumar-hi moltíssim. Jo, a més, encara 
vaig sentir-hi una cosa durant els primers 
anys: la fressa de les màquines d’escriure. 
I, sobretot, havíem d’escriure moltíssim: 
jo recordo escriure vuit folis diaris. Això fa 
que adquireixis una rapidesa a l’escriure 
que m’ha anat molt bé.

text: imma merino

fotos: glòria sànchez

Àngel 
Quintana
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Però tu sempre has sigut el més ràpid de 
tots. No he vist ningú més escriure tan 
ràpid. N’hi ha que fa dècades que exercim 
el periodisme i encara som lentes. Crec que 
la rapidesa ja la duies amb tu i que, en tot 
cas, la pràctica periodística et va donar una 
marxa més.
Crec que ens ha ajudat a tots els que 
n’hem fet, siguem més ràpids o més lents. 
I una altra cosa: el periodisme també ens 
ha fet versàtils. En el meu cas, a El Punt 
hi vaig començar fent de “chico para 
todo”. Durant un temps fins m’ocupava de 
l’horòscop. Un dia vaig repartir els versos 
de Palabras para Julia, el poema de José 
Agustín Goytisolo que tant m’agrada, en 
els signes del zodíac i la cosa va funcionar 
prou bé.

I quan vas començar a escriure crítica de 
cinema? 

Jo dic que la meva primera crítica la vaig 
fer als tretze anys quan vaig escriure una 
redacció sobre Gritos y susurros, d’Ingmar 
Bergman.

No vas començar amb una cosa 
precisament fàcil.

No hi devia entendre res. El cas és que, 
de petit, ja m’agradava molt el cinema. 
Hi anava cada diumenge a Torroella. 
Retallava les crítiques de La Vanguardia, 
que aleshores feia Ángeles Massó. Als 
quinze anys vaig comprar el primer llibre 
sobre cinema: l’entrevista de François 
Truffaut a Alfred Hitchcock. Encara el tinc. 
I quan vaig anar a estudiar a Barcelona, 
em passava el dia al cine. Jo tenia ganes 
d’escriure sobre cinema. Quan vaig entrar 
a El Punt, escrivien crítiques Caligari i Lluís 
Alsina. Però un dia vaig tenir l’oportunitat 
d’anar a veure Kramer contra Kramer i fer-
ne la crítica. No em va agradar gaire i diria 
que ara m’agrada més. Així vaig començar.
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Som de les últimes 
generacions cinèfiles. 
De la gent per a 
la qual el cinema 
era la gran forma 
d’entreteniment. 
M’hi vaig quedar 
enganxat des que, 
quan jo tenia quatre 
anys, l’avi em va dur 
a veure La conquista 
del Oeste.

Dius que, de jove, et passaves el dia al cine. 
Com en el cas de molta gent de la nostra 
generació, a banda del fet que només uns 
pocs ens vam convertir en crítics.

Sí, som de les últimes generacions 
cinèfiles. De la gent per a la qual el cinema 
era la gran forma d’entreteniment que 
va contribuir decisivament a la nostra 
educació sentimental. M’hi vaig quedar 
enganxat des que, quan jo només tenia 
quatre anys, el meu avi em va dur a 
veure La conquista del Oeste. Hi ha una 
cosa que hem de tenir present. Sí que 
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vèiem algunes pel·lícules a la televisió, 
però sobretot, a les sales de cinema i 
això ho feia més extraordinari. Sobretot 
perquè les pel·lícules no sempre estaven 
a l’abast. Ara, a Internet hi ha milers de 
films disponibles, alguns dels quals mai no 
hauríem pensat de veure perquè estaven 
absolutament al marge dels circuits 
comercials i fins i tot alternatius. Però el fet 
que estiguin a l’abast fa com si perdessin 
importància, sense oblidar que el cinema 
no només ha deixat de ser el gran 
entreteniment, sinó que fins i tot ocupa 
un lloc residual dins de l’audiovisual. El 
cas és que hi havia films que costaven 
de veure i això els feia més preuats. Amb 
aquest esperit de veure pel·lícules com 
un esdeveniment, l’any 1981 vaig anar per 
primer cop a Canes, on em vaig estrenar 
veient Heaven’s Gate, de Michael Cimino.

Una gran experiència iniciàtica. Fent 
aquest recorregut biogràfic, que passa 
tan fonamentalment per la teva relació 
amb el cinema, hi ha un moment en què 
es manifesta el desig de fer pel·lícules o, 
almenys, de participar en la seva creació.

Això va passar, però, com apuntes, el 
desig no hi va ser com a director. Abans 
que això passés, quan vam acabar la 
carrera de periodisme, Miquel Riera, amic 
meu de Torroella i company a El Punt, i jo 
ens vam deslliurar de la mili. Aleshores 
vam decidir anar a París per veure-hi 
pel·lícules (era el millor lloc del món per 
fer-ho) i passejar per la ciutat. Aleshores, 
Antoni Martí havia muntat una productora 
a la Bisbal i ja havíem participat en alguna 
producció. Quan vam tornar de París, el 
1985, vam emprendre el projecte d’Una 
nit a Casa Blanca, de la qual vaig escriure 
el guió. És una pel·lícula de carretera 
(aleshores ens agradava molt el cinema de 
Wim Wenders) per Catalunya amb Emma 
Vilarasau, aleshores una actriu joveníssima 

que no feia gaire havia començat al Lliure, 
i Carles Pongiluppi, un noi de la Bisbal 
sense experiència d’actor. No ens en vam 
acabar de sortir. És una pel·lícula que volia 
ser d’autor, però a la vegada comercial 
sense ser-ho. Com a experiència vital, 
no me’n penedeixo gens. Del que em 
vaig adonar és que, pel que fa al procés 
cinematogràfic, allò que m’agrada més 
és el muntatge, que, de fet, té a veure 
amb l’escriptura en el sentit de crear una 
estructura. Però em vaig adonar que el 
rodatge, que té a veure amb la realització, 
m’avorreix. El cas és que, després 
d’aquesta experiència, vaig tornar a la 
redacció d’El Punt.

A la secció de Cultura, on ens vam trobar.

Sí. Aquells van ser uns bons anys, amb 
Joan Ventura, Miquel Pairolí, Jordi Falgàs, 
Pere Puig, Xevi Castillón. Ens ho vam 
passar bé, malgrat que a la redacció els 
“culturetes” érem una mica els estranys 
que parlàvem de coses que suposadament 
no interessen a ningú. Tanmateix, aquesta 
mena de marginalitat ens procurava una 
certa llibertat. Ens deixaven fer. Cadascú 
tenia més o menys la seva especialitat, 
però escrivíem de tot. M’agrada molt el 
cinema, però sempre m’ha interessat 
la cultura en un sentit ampli. En fi, que 
m’agrada el teatre, la música, la literatura. 
I com a periodista cultural a El Punt no 
només vaig cobrir actes relacionats amb 
aquests temes, sinó que això va fer que 
n’adquirís més coneixement i, sobretot, 
més desig de tenir-ne. I això persevera, 
potser ara més que mai perquè, en 
aquests temps de pandèmia, la cultura 
encara m’ajuda més a viure.

Pensant en els escrits, que en diria una 
mena de cartes obertes, que cada dia 
penges al Facebook, a vegades crec que 
continues exercint com a periodista 
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dels concerts i dels muntatges teatrals als 
quals he pogut assistir, i de les cançons 
que m’agraden.

Del que, curiosament, parles menys és de 
cinema.

És cert. A vegades penso que n’estic una 
mica cansat, del cinema. A veure, no és 
que m’hagi deixat d’agradar, tal cosa diria 
que és impossible. Però ja he escrit molt 
sobre cinema. Des de fa més que quaranta 
anys. Ho continuo fent, però vull escriure 
sobre altres coses. També em passa 
que, tot i que sempre he tingut curiositat 
per l’actualitat cinematogràfica, m’ha 
vingut més de gust reveure pel·lícules. 
En fi, tal com deia, no deixo d’escriure 
sobre cinema, però en aquests textos 
diaris al Facebook m’inclino a reflexionar 
sobre qüestions polítiques, a expressar 
els meus dubtes sobre la gestió de la 

cultural. Potser d’una manera més lliure, 
sense ajustar-te a generes periodístics 
que no deixaves de traspassar, i amb una 
voluntat de convidar a la reflexió sobre tot 
això tan rar que vivim.

Com dius, crec que hi ha més llibertat 
perquè no està sotmès a una activitat 
professional. Ho faig perquè vull, encara 
que, com a vegades expresso, hi ha 
moments en què em sento una mica 
esclau d’una obligació que jo mateix 
m’he imposat. Abans de la pandèmia, 
ja havia fet “sèries”, com ara sobre Bob 
Dylan, i durant el confinament també vaig 
buscar les paraules i les cançons que 
ens ajudessin a afrontar-ho. Aleshores va 
arribar “l’estiu del desconcert”, després 
“la tardor de la paciència” i “l’hivern del 
desànim” fins a arribar, de moment, a la 
“primavera de la incertesa”. És així que 
per ajudar-me a viure i a pensar sobre el 
que vivim parlo dels llibres que llegeixo, 

Entreactes — Humanitats
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Els Assaigs de Montaigne són molt 
inspiradors perquè es concedeixen la 
llibertat de parlar de tot, i de passar d’una 
cosa a l’altra, deixant clar que corresponen 
a una visió subjectiva. A més, en Montaigne 
sempre s’hi expressa el dubte.
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pandèmia amb la consciència que és 
molt complicada, a manifestar la meva 
inquietud sobre la situació de l’educació 
i la cultura, a exposar la mutabilitat i 
precarietat dels estats d’ànim. També vull 
celebrar tots els moments de bellesa de 
què, amb tot, podem gaudir. En fi, crec 
que tot això té a veure amb la maduresa. 
He arribat als seixanta anys. Però, a 
més, el confinament i les seves seqüeles 
m’han dut a una certa introspecció. Diria 
que també estic escrivint una mena de 
dietari, que s’exposa públicament. Com 
he dit, a vegades m’hi sento atrapat, 
però tinc l’avantatge de tenir la rapidesa 
d’un periodista (no tinc la pretensió de 
considerar-me un escriptor) que ho escriu 
en un quart d’hora. I a la vegada em va bé 
fer una mena de buidatge, que és com una 
catarsi, un alliberament.

Als textos de l’Estiu del desconcert, aplegats 
en un llibre publicat per L’Avenç, el referent 
és Montaigne.

Els Assaigs de Montaigne són molt 
inspiradors perquè es concedeixen la 
llibertat de parlar de tot, i de passar d’una 
cosa a l’altra, deixant clar que corresponen 
a una visió subjectiva: allò que s’hi escriu 
no dona una mesura del món, sinó de qui 
n’escriu. A més, en Montaigne sempre 
s’hi expressa el dubte, la idea que tot es 
posa en qüestió. Davant de la pandèmia, 
no soc de cap manera negacionista. 
Això no vol dir que no hagi pogut posar 
en dubte algunes mesures que em 
semblen contradictòries, repressives i que 
criminalitzen puritanament els ciutadans, 
sobretot si, encara més en el cas dels 
joves, tenen a veure amb un desig de 
gaudir de la vida, malgrat les adversitats. 
Tornant a Montaigne, que va acabar 
parlant de pràcticament tot el que afecta la 
condició humana, t’adones de com són de 
vigents els autors clàssics perquè, malgrat 

que el món amb les seves circumstàncies 
hagi canviat tant, hi ha moltes coses 
que ressonen en nosaltres perquè els 
sentiments (i els problemes) no són tan 
diferents. El mateix Montaigne va establir 
una relació amb els clàssics i marca el 
camí. Sempre estic llegint o rellegint algun 
clàssic. Aquest mateix estiu en què vaig 
llegir Montaigne, vaig rellegir El roig i el 
negre, de Stendhal, cosa que sempre és 
una meravella.

La música és la constant inalterable dels 
teus apunts, que sempre acaben amb un 
enllaç a una cançó dins d’un repertori 
ampli. He observat, però, que has bandejat 
la clàssica.

Tens raó. La música, per a mi, ara repre-
senta el més gran desig d’aprenentatge. 
Com en el cas de tothom, en la mesura que 
cadascú té les cançons de la seva vida, 
la música sempre m’ha acompanyat, però 
des de fa un temps vull saber-ne més, però 
amb la consciència que tinc unes limitaci-
ons que suposen unes certes exclusions. 
L’òpera m’agrada molt, sobretot pel que fa 
a la representació, però l’he descartat força. 
He assistit a molts de concerts de música 
clàssica, però també l’he deixat de banda. 
He de dir que em carregava una mica el 
ritual, aquesta cosa tan formalista. Però em 
queda una certa recança perquè tinc una 
tendència a interessar-me per tot.
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Això és reflecteix en la teva actitud tan 
eclèctica davant del cinema.
El cas és que puc gaudir tant amb una 
Misión imposible com amb una pel·lícula 
de Godard, que ja saps que per a mi és 
l’únic déu. És clar que hi ha un cinema que 
m’agrada més que un altre, però, vaja, 
jo vaig a veure les pel·lícules Marvel per 
curiositat i segur que sempre hi ha alguna 
cosa que m’interessa i que em fa pensar. 
No he estat mai per una jerarquia des 
de la qual considerar que una de James 
Bond és per força una mala pel·lícula. 
A mi, a més, m’agrada trobar relacions 
inesperades, com ara la de pensar 
en Buster Keaton mentre veig Misión 
impossible.

Fa quasi trenta anys que, a més d’escriure 
sobre cinema, n’exerceixes la docència a la 
Universitat de Girona, a més d’ocupar-hi 
càrrecs dels quals ja parlarem.

Aquesta possibilitat no me l’hauria 
imaginat quan vaig començar a fer de crític 
cinematogràfic. És cert que, a primers 
dels anys noranta, vaig fer el doctorat 
de cinema a l’Autònoma, però aquesta 
possibilitat de convertir-me en professor 
universitari potser no s’hauria concretat 
tan fàcilment si no s’hagués creat la 
Universitat de Girona. El cas és que s’hi 
va convocar una plaça com a professor 
d’Història del Cinema i vaig guanyar-la. 
Vaig començar com a ajudant i, en fi, 
trenta anys després soc catedràtic. Però 
allò que més m’importa no és la posició 
acadèmica. D’entrada, poder explicar 
coses de cinema és un luxe. La docència 
m’ha procurat un contacte constant amb la 
gent jove. Sempre dic que no s’ha d’oblidar 
que, mentre tu vas envellint, els alumnes 
nous tenen la mateixa edat que tenien els 
anteriors. Això fa que a cada curs sentis 
més la distància generacional, però el 
contacte amb els joves sempre fa que 
d’alguna manera t’hi acostis. Estar dins del 

No poso en dubte 
la necessitat de 
la investigació 
científica, com 
demostra la 
mateixa pandèmia, 
però temo que els 
recursos encara 
s’hi concentrin 
més amb la idea 
que les humanitats 
són una inutilitat. 
Això quan t’ajuden 
a pensar el món i 
també a viure.



25

Entreactes — Humanitats

món universitari també m’ha fet possible 
participar en congressos i exercir la 
docència en altres universitats. Això ha fet 
que hagi viatjat molt, cosa que m’agrada, 
sobretot en l’àmbit francòfon perquè el 
francès el domino més que l’anglès. Però 
no em sap greu perquè he pogut anar 
moltes vegades a París, la ciutat que 
m’agrada més del món.

En aquests trenta anys en el món 
universitari, has vist com es transformava.

I tant que sí i no pas cap a millor. La 
universitat s’ha burocratitzat molt. També 
hi ha formes d’avaluació del professorat, 
o de qui vol fer una carrera docent i 
investigadora, que no contribueixen a 
emprendre iniciatives que enriqueixin la 
vida universitària i tampoc que des de 
la universitat es faci una divulgació del 
coneixement que reverteixi culturalment 

en la societat. Vull dir que la situació 
fa que tothom estigui preocupat per 
col·locar articles a les anomenades 
revistes indexades. Tot això ve del món 
científic, on suposo que té un sentit, però 
aplicat a les humanitats es fa estrany. 
Ara et demanen articles en revistes 
indexades, que formis part de grups de 
recerca i projectes d’investigació. Però 
es valora poc la docència i es menysprea 
la divulgació. També l’activisme cultural, 
amb el qual sempre m’he sentit implicat. 
I ho continuo fent, encara que això no es 
valori en l’àmbit universitari. En el nostre 
cas, crec que és important que, a part 
de fer classes a la universitat o que fem 
investigació, escrivim sobre cinema a 
diaris i revistes, presentem pel·lícules, 
tinguem contactes amb cineclubs, 
ens relacionem amb el món cultural 
compartint-hi activitats.
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Part d’això que comentes ho hem pogut fer 
a través del Cinema Truffaut.
N’estic molt content. La seva existència 
quasi és un miracle que dura trenta anys, 
vint dels quals com a cinema públic. 
Per això dic que quasi és un miracle. No 
ho és del tot perquè la seva existència 
s’explica per l’Ajuntament de Girona 
i per tots els que hi hem col·laborat 
desinteressadament per tirar-lo endavant. 
I és així que és possible un cinema en 
VO a la ciutat, on hem projectat i parlat 
de cinema, on han presentat les seves 
pel·lícules bona part dels directors 
catalans i també molts cineastes d’altres 
llocs. Això mentre que es manté obert 
a les iniciatives i propostes de moltes 
associacions.

Tornant a la universitat, des de fa uns tres 
anys ets degà de la Facultat de Lletres.

M’hi vaig presentar per un sentit de 
responsabilitat amb la cosa pública i 
amb la voluntat d’aportar alguna cosa a 
favor de la millora de la facultat. Faig el 
que puc, però la situació és complicada 
i més encara a causa de la pandèmia. 
La idea és pensar en els interessos de 
tothom, buscar un equilibri. Això més o 
menys es pot aconseguir. Però hi ha coses 
que no depenen de la pròpia voluntat. 
La universitat pública continua molt 
escanyada. Es fa molt difícil contractar 
de manera estable nous professors. Hi ha 
tota una generació que es va jubilant i que 
es va substituint amb associats, és a dir, 
un professorat mal pagat i en una situació 
de precarietat. Això resulta molt frustrant 
perquè és una injustícia que no tens a 
l’abast resoldre-la. 

També has manifestat la teva preocupació 
pel menyspreu de les humanitats.

Fa temps que no es valoren, però amb la 
pandèmia la cosa ha empitjorat. No poso 

La universitat 
pública continua 
molt escanyada. 
Es fa molt difícil 
contractar de 
manera estable 
nous professors. 
Hi ha tota una 
generació que es 
va jubilant i que 
es va substituint 
amb associats, és a 
dir, un professorat 
mal pagat i en 
una situació de 
precarietat. Això 
resulta molt 
frustrant perquè és 
una injustícia que 
no tens a l’abast 
resoldre-la.
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en dubte la necessitat de la investigació 
científica, com demostra la mateixa 
pandèmia, però temo que els recursos 
encara s’hi concentrin més amb la idea 
que les humanitats són una inutilitat i 
que no serveixin per a res. Això quan 
t’ajuden a pensar el món i també a viure. 
Per combatre la pandèmia es necessiten 
vacunes. Però, com he dit abans, estic 
convençut que la literatura, el cinema i la 
música m’ajuden a suportar-la. Durant el 
confinament, una veïna em va dir: “Tu rai, 
amb els llibres t’avorreixes menys que jo”.

El sentit de la responsabilitat pública també 
et va dur a presentar-te a unes eleccions 
municipals de Girona en un lloc a la llista 
que et va convertir en regidor?

Sens dubte. Com a ciutadà crec que 
he de participar en la vida pública. Em 
vaig presentar a la llista del PSC que va 
encapçalar Pia Bosch, de manera que 
vaig ser un regidor a l’oposició mentre 
Carles Puigdemont era alcalde de la 
ciutat. N’estic satisfet, de l’experiència, 
perquè crec que hi vaig aprendre unes 
quantes coses. Una és que has de 
saber dialogar, trobar consensos. Em 
va ensenyar a pensar la ciutat i a saber 
com funciona, com també en el cas de 
la cosa pública. Potser també, un cert 
sentit del pragmatisme: saber a què pots 
arribar i a què no pots arribar. Però això no 
representa una renúncia: si participes en 
la vida pública és amb la idea de millorar 
les coses.

M’havia oblidat de preguntar-te per l’edició 
crítica que has fet de Viaje a la luna, el guió 
cinematogràfic de García Lorca.

El que m’interessa molt de Lorca és 
com a partir del llenguatge crea imatges 
amb tota la força de la metàfora. Va 
concebre aquest guió en un moment 
d’experimentació avantguardista. Abans 

vaig escriure Lorca et le cinéma, un 
encàrrec d’una editorial francesa per a 
la col·lecció “Le cinéma des poètes”. La 
mateixa editorial m’ha encarregat un llibre 
sobre Bob Dylan et le cinéma. Ja està 
escrit i sortirà a la tardor.   

Has dit que Godard és el teu únic déu. Però 
Dylan no és un altre déu per a tu?

No sé què és, però sí que puc dir que 
m’ha acompanyat tota la vida. Allò que 
m’apassiona és la seva capacitat de 
metamorfosi, el seu joc amb la màscara 
que fa que no el puguis atrapar. Va 
començar com a cantant de folk i ara, 
quan quasi no té veu, s’ha convertit en un 
crooner, a la manera de Sinatra. En fi, sí 
que l’adoro. ∫∂
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