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estranya a aquelles sobre les que, i en contra de la se
va volunta.t,s'hi han assentat . Vuitanta anys d ' interessos
feren impacte :Tota una superestructura colon14liata fou

DIVENDRES , 17 do DESEMBRE DE
1. 976. AL CINEMA O&N'l'RE
I 15 SESSIO DB CINE!IA PORUM

muntada, wab especial refinament en alguns casos i grolle~ément d'altres , sobre les autèntiques estructures
africanee,amb la fi d 'organ itz~r social i eoonbmicament

GENERAL lDI AliiN DADA
GENERAL IDI A!UH DA.IllA

a les segones

en beBefici de les primeras . &ls mitjans

ne importaven i al cos tampoc.Pagaven ela africanG i · a quests valien pac.
ta en el sentit més elogiós en el quo és pro
eis de qualificar e l film d 'ambigu."Gensral IAI AMIN •• ".
A.quest film en directe ,s,de fet una enorme farsa anticolonialieta. Tot el que aquest personatge pugui tenir
de xarratre,éne ho manifesta molt espont~eament ell

Direcció :Barbot Schroeder
Mdaicazldi Amin Dada
G~iótBarbot Schroeder i ldi Aafn
Prod~cció:~rança 1.974

mateix,indicant-noB mAs o monya

consc~añment

les fonts,

Jl!rica ha estat 1 4s encara un te..,
quaoi absol~tament 6esconegut aq~i.Si no hagu4s
estat pel 25 d'abril po~4s -causa i efecte albora del desmantellament imperial lusit~ dins i fo-

els origens: la seva falta de cultura en el periode de
dominació anglesa . Tot el que l'espectador ba cregut entendre fins llavors
posat en qUeetió .

ra de la metrbpoli-,Africa no sols seria desconeguda, sinó que ni tan sols seria famosa .
Convé no oblidar que els liders pelitics són el reflexe de ls cultura en la qual aetúan.

NOTA : En aquesta primera eessi6 cobrarem leo quotes
alo eocisfinyala.Tambil tothom qui vulgui es po~

1 Amin no n ' és una excepei6.Es un producte tipic
d'una societat ntipica",que sols estk

començant

's

for soci .

a

soetir d ' un breu lapse biatbric (ni tan sols un segle) : l 'explotació colonial europea.
Desde finals dol segle passat ils quan

.

les nt6s importants entre: lea molt cristianes i "occidentals" socletata blanques europees ee dediquen a
l ' implantació sistemàtica i pe )la força d'una cultura
Sessió de Cinema Forum. Pàgina 2

