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Del postfranquisme a les porter de l'Europa sense fronteres

Es podria dir que, per motius ben diferents i amb actituds ja ben
distintes, aquest treball s'enceta en uns moments d'euforia en cercles
cinematografics de Catalunya, comparables als que, poc mes de setze
ant's ahans, precediren l'acabament del franquisme.

En aquella circumstancia, erem molts els qui creiem acostar-nos a
on renaixement del cinema catala i, en part, va ser cert. Les conditions
politiques van canviar. Es van acabar les prohibitions i, en el seu iloc,
s'han arbitrat ajudes considerables. Pero la reforma, la Constitucio i
1'Estatut van significar molt menys que aquell trencament que els
]luitadors antifranquistes voliem, i van portar a molts al desencis.
Aixi, parai.lelament a la desmobilitzacio popular, es produia on
sensible allunyament de 1'interes pel cinema d'una part considerable
d'aquells entusiastes militants -cineclubistes, assidus de -fart i
assaig-, de la Filmoteca i dels weekends cinematografics a Perpinya
o a Andorra- que hi sintonitzaven -una opcio tan legitima coin
logica- mes corn a arma que coin a art. Les minories sensibilitzades
comen4ades aixi a afegir-se al gran public, que va anar-se quedant
cada cop mes a casa, fascinat per les novetats que els regalava
]a televisio, incloent-hi pel•licules. El cinema quedava relegat a la
funcio de gran espectable, i el cinema catala, mancat d'estruc-
tures solides i un xic a les palpentes, sense saber cap on tirar, a] costat
de les milionaries superproduccions hollywoodenques, no f'eia la
mida.
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Una part dels cineistes catalans semblen haver pujat ara al

carro del ,mitic i magic 92». Va intentar aprofitar-se'n i aprofitar-

lo amb intentions politiques Francesc Bellmunt amb El complot

dcls anelis, pero es des de l'-exitosa,, estrena del Boom hoom enca,

que vivim el boom de la comedia catalana: exit de public tambe, si

mes no a Catalunya, de Que t'hi fugues, Mari-Pili? i d'Un submar

a ICS estoevalles, la primera comedia que ha caricaturitzat la

dualitat de la politica a Catalunya i el clima preolimpic... I,

aconipanyat pel fet que sembla que «el cinema en sala,,va recuperant

un public fart de la monotonia televisiva i del baix nivell general de

la programacio cinematografica a la TV, reneix una actitud opti-

mista.
Ja el 1990, un dels apologistes de l'optimisme gosava predir:

"Si el cinema europeu sobreviu, el cinema catala sobreviura».

El lligam es indiscutible, pero l'afirmacio es temeraria: que,

si ara «ja sorn europeus,,, a partir del 1993, amb la supressio

de fronteres, i del 1999, amb plenes consequencies, podrem

ser-ho i haurem de ser-ho, del punt de vista economic, de l'i.ndus-

trial i del cultural. Es un partit que ens cal guanyar.

L'empat -seguir si fa no fa com ara- equivaldria a la derrota. Si

el cinema catala vol poder-se acollir als beneficis del mercat

europeu, haura d'estar a l'alcada, corn a minim, de la resta de

paisos de la CEE -i dic ,com a minim,, perque la col•laboracid

comportara tambe una competencia mes directa a afrontar, a mes

de lade les multinationals nord-americanes, que, tot i que s'arbitrin

mes mecanismes comunitaris de defensa o que es vulguin posar en

practica els ja legislats, no es previsible que cedeixi en la seva

pressio monopolistica. Caldra que la industria catalana dels audio-

visuals hi estigui, a l'alcada, i que hi estiguin les seves produc-

cions. I, eufories i optimismes a Banda, la infraestructura indus-

trial i empresarial del nostre cinema no ha avancat gaire del 1975

en4a.

El medi i els mitjans

-eria tan injust com erroni parlar de crisi del cinema a Catalunya

font abstraccio de la crisi mundial, i sobretot europea del cinema. Els

canvis dels habits ludics i la creixent penetracio dels mitjans Audio-

visuals domestics -I'abundancia creixent de l'oferta televisiva i

videografica- han anat produint una minva important d'assistencia

a les sales d'exhibicio. D'aqui que sigui aquest sector el que n'hagi

sortit mes perjudicat. El fenomen, de transcendencia general, s'ha

manifestat, pet-6, amb especial virulencia al nostre pais.
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L'exhibicio i la distribucio

Tot i que son lades cornegudes pels estudiosos, sera util recordar-lei:
De les 1.178 sales d'exhibicio comercial que funcionaven re-

gularment a Catalunya ]'any 1969,

el 1975 en quedaven 900
el 1980 en quedaven 738
el 1986 en quedaven 421
el 1988 en quedaven 373

I, tot i que no disposo d'estadistiques actualitzades, no es gaire
aventurat pensar que la xifra s'hagi estabilitzat al voltant de les 350.

Quan a la distribuci6, les dades son tant desoladores o mes.
Barcelona, que havia estat ]a capital del sector, de primer durant el
franquisme, i fruit de la politica centralista del regim, va veure
traslladar-se a Madrid les centrals de moltes empreses. Amb tot, el
1970 quedaven encara a Barcelona 29 distribuidores prou importants,
incloent-hi les delegacions de les majors, que es redueixen a 26 e] 1975
per la fusio entre algunes de les d'ambit estatal. La crisi s'havia f'et
sentir ja fortanient -tal com ho hem vist amb ]a gran quantitat de
sales que van tancar- a ran de 1'extensio de la TV i de ]'augment del
pare automobilistic, amb la conseguent sortida de les ciutats els caps
de setmana.

Entre 1975 i 1978, de 26 es passa a 35 distribuidors: el canvi politic
havia obert la porta a I'entrada de molts films fins aleshores prohibits,
la qual cosa motiva la creacio de noves empreses. El fenomen es feu
mes complex amb el miratge dels anys ,daurats» de les pel•licules S i
del (Ie tape. La febre porta antics empleats de ]es companvies
importants a establir-se pel seu compte, amb la qua] coca es creen mes
petites empreses fins a arribar, el 1980, a la xifra de 59 distribuidores.
Paral•lelament, les majors tanquen rengles i s'agrupen WIC-UIP,
Warner-Fox) o tanquen delegacions (Universal-TS, Columbia-Suevia ).

Entre 1980 i 1985 -tal corn ho hem vist tambe en 1'estadistica de
sales- el cinema cau en picat per la nova competencia del video i les
nul•les facilitats per renovar els locals. Molts petits distribuidors,
desestabilitzats pel tancament de sales, desapareixen. El cinema
rural i de barriada i tota I'estructura de distribucio de serie B
desapareix. De les 59 empreses es baixa a 31.

Els darrers anys, pero, la competencia desigual de les multinatio-
nals nord-americanes, amb cI control directe o indirecte dell circuits
d'exhibicio de les grans concentrations urbanes i amb la pressio
nionopolistica que exerceixen sobre ]a resta del mercat, precipita el
tancament de la majoria de distribuidores de Catalunya -i idhuc
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de for4a de les estatals. Nonies subsisteixen tent molt buns

negocis-les empreses que control en sales. El nombre de distribuidores,

el 1991, ha baixat a 20 la xifra mes baixa fins en aquest moment.

11'onada devastadora continua amb la implantacio directa de majors

a la capital de 1'Estat i adhuc amb la necessitat creixent de tractar

directament amb les seves centrals a Los Angeles.

Els espectadors

Estadistiques paral-leles a aquestes demostren palesament la baixa

de frequentacio de les sales de cinema de Catalunya, que, de

35,3 milions d'entrades venudes l'any 1980 -quan la corba descendent

havia comenFat ja cap al final dels anys setanta- passem a 16,7 milions

el 1986: menys de la meitat! Presumiblement, del 1986 al 1990 les xifi•es es

van agreujar encara mes i, nomes el 1991, segons declarations de les cadenes

d'exhibicio, la corba ha experimentat un canvi de sentit.

Aquest important descens de 1'assistencia a les sales no vol pas dir

que els ciutadans d'avui vegin menys cinema que els de la decada dels

seixanta, que en veuen forca mes; nomes que el veuen a traves de la

televised i dels videos.
En consequencia, les grans productores, a traves de les seves divi-

sions comercials per a la TV i per al video, obtenen mes beneficis dels seus

productes a traves de la venda de drets d'antena i de les coproduccions amb

les televisions que amb el que recapten de les sales.

En 1'ambit estatal, el 87,5 '/( de les pel licules son vistes a traves de

la televisio, el 10 (7'( a traves del video i flumes el 2,5 (/ a les sales

d'exhibicio. Quejo sapiga, no es disposa de dades en aquest sentit pel

que fa als Paisos Catalans ni a Catalunya-Principat, tot i que es

previsihle que no siguin gaire diferents d'aquestes proportions.

La produccio cinematografica a Catalunya

La desfeta de la indtistria del cinema a Catalunya durant els anys

del franquisme va ser gairebe total: nomes en restaren els laboratoris

i els estudis de sonoritzac16 i doblatge. A partir de l'incendi dels Estudis

Orphea, ni tan sols no quedava un plato ampli i equipat, trot dels de

publicitat. Les cameres, fins fa pots anys, s'havien de llogar a Madrid...

Els professionals van anar emigrant a la capital de l'Estat en dues onades

significatives: una, els anys de la postguerra i l'altra, amb ]a creacio

de TVE... Pero aquesta etapa ha estat historiada -penso- a hasta-

ment, i no es la que em correspon avui d'analitzar aqui.

Partiem del 1975, i ens interessa especialment 1'evoluci6 fins al

present per tal de prefigurar els horitzons que s'albiren per al futur.
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D'aa>rd amb les dades de 1'estudi [a inchi.^^h•ra clel crne^n^r a
Catalunya, del Centre d'Estudis de Planificacio, per al Departament
de Cultura de la Generalitat, la produccio cinematografica, taut a
Catalunya com a la resta de 1'Estat, s'ha redu5t a la meitat en el
periods de 1981-1987. La produccio de cinema a Catalunya entre
aquests anys va oscil•lar entre el 20 i el 27,7`'/ del Lotal de la de 1'Estat
espanyol. Al conjunt del Estat es va passar de 137 a 69 films i a
Catalunya, de 38 a 19.

Vegem primer les xifres del 1976 al 1990. Son dades, en aquest cas,
tretes del llibre de Roma Oltra, Sei:x-anta arzys cle crirema catala (19:30-
19901, editat per la Fundacio ICC i que presenten algunes diferencies
sobre les anteriors pel fet que inclouen les produccions o coproduccions
amb participacio catalana rodades a Madrid, i que hi ha dades que ens
arriben donades per anys naturals i d'altres per temporades:

Anys Total de titols Titols amb versio
cnregistrats a Catalunya catalana'

1. Els films de la segona columna correspunen a titols que ^^an ser prudutits en
Ilen^ua castellana i que posteriorment van obtenir ajut instituciunal per al seu
doblatge i van scr doblats al catala.
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Segons les lodes de 1 esnll'nt,lt esl udI l.(! 1/01u1/1.1(1 (li'i ^'] /l i'INU U

('atal una, que no deuen incloure la produccio rodada amb participacio

catalana fora del pais , que son donades per anys naturals i que no

especifiquen el nombre de films parlats en catala, les xifres entre els

anys 1982 i 1987 serien:

1981 38

1982 35

1983 21

1984 22

1985 16

1986 16

1987 19

En qualsevol cas, la produccio cinematografica amb participacio

catalana en el quinzenni 1975-1990, estaria al voltant dels 362 films,

dels quals passarien de 300 els rodats totalment o parcialment a

Catalunya; 111, una tercera part aproximadament d'aquests, haurien

estat rodats o doblats al catala per a la seva estrena i 4 ho haurien estat

posteriorment. Son xifres, si no exactes, molt aproximatives: des del

punt de vista industrial, mes de 300 pel-licules sortides de Catalunya;

del cultural, al voltant de 115.

En 1'analisi de 1'evoluci6 per anys de la producci6 global, es fa notar

un descens considerable, gairebe a la meitat, l'any 1984, mentre que

el 1987 torna a observar-se una represa. I tant en els films de

produccio catalana com en els linguisticament catalans, pot establir-

se, dell anys 1976-1980 al 1990 la baixa a la meitat.

Una analisi de l'evolucio del pals des de la fi del franquisme fins a

1'estabilitzacio del model de democracia i d'autonomia, dels fluxos

economics i del diner, dels fenomens sociologics (de 1'euforia al

desencis, a una certa represa i a la situacio actual, que gosaria

qualificar d'encallament) i sobretot dels canvis que s'han anat produint

en la politica cinematografica de 1'ICAA i del Ministerio de Cultura del

Govern espanyol i en les orientations del, primer, Servei, despres

Subdireccio General, despres Direcci6 General i ara Delegacio de

Cinematografia i Video de la Generalitat de Catalunya i de les

corresponents comissions d'avaluacib, explicarien segurament aquests

moviments i aquesta evolucio de la produccio. En qualsevol cas, peso,

gosaria dir que el factor mes irrelevant, sobretot pel que fa a la

produccio culturalment i linguisticament catalana, poden haver-lo

constituit els canvis en els modes i en 1'estructura de la produccio.

Sempre seguint l'estudi La indlistria del einwma a Catalunva,

veiem que entre els anys 1977-1986 es comptabilitzen ones 130

empreses productores de llargs metratges domiciliades a Catalunya

374



i --reprodueixo literalment d'aquell treball •,si hom to en compte
que durant aquests deu anys s'ha autoritzat 246 pel•licules, aixo
represents una mitjana de 0,25 films per any i productora. I...I
Al voltant d'un 60 (/( sols produeixen o participen en la producci6
d'un unit film-, ]a qual cosy evidencia eloquentment ]a manca dun
plantejament empresarial. Aquest es un dels factors determinants, no
solament de ]a feblesa -gairebe de ]a inexistencia- d'una inddstria
de producci6, sinb de la inconsistencia d'una part molt important dels
seus productes.

Coneguda de tots ]a complexitat del proces de producci6 d'un film,
e] fet que en molts casos en el cinema catala el gui6, la direcci6 i la
producci6 executiva corresponguin a la mateixa persona, i que aquesta
persona en sigui, de fet, ]a responsible econbmica dltima, es tot e]
contrari d'una garantia. Si a aquesta consideracib s'hi afegeix la
manca -que continua- d'un o mes centres de nivell superior
especialitzats en 1'ensenyament dels audio-visuals, l'estroncament de
]a tradicio, de la inddstria i de la infi-aestructuw'a cinematografiques
durant molts anys i ]a corresponent dificultas d'haver-se format al si
de ]a mateixa professib, aquesta afirmacibqueda encara mes refermada.

El frequent treball amb mitjans massa modestos, ]a picaresca en la
pr•esentac16 d'uns pressupostos inflats per tal d'aconseguir majors
ajuts institucionals i la politica "de repartidora- que ]a Generalitat ha
seguit molts temps, subvencionant en major o menor proporc16 la
majoria de productions, sumada als ajuts del Ministerio de Cultura
espanyol han possibilitat que, amb 1'afegit I'adquisicio dell diets d'an-
tena de cadenes televisives, la inversio privada hagi estat gairebe nul-la.

El director mes critic, si mes no en el nostre pals, es poc autocritic
i aixo noes pas estrany: en la majoria de casos ]i ha costat molt accedir
a la profess16, ha tingut poques oportunitats de treballar en nivells
subalterns del proces de produccio, i quan, amb ajuts oficials i credits,
pot posar-se al darrere d'una camera, s'enamora del seu producte. Si,
de mes a mes, n'ha estat e] gestor o el responsible del finan4ament,
ningd no pot dir-11 -qui gosa fer-ho?- que el gu16 no estii prow
trehallat, que els dialegs son artificials, que el rodatge no rutlla, que
els copions apunten defectes greus, que els terminis noes compleixen,
que els actors secundaris o ]a figuracio no funcionen...

I, un cop acabada la postproducc16 -quan els diners no s'han
acabat abans-comencen els marrameus. Si no la vol cap distribuidor,
si el distribuidor ]a rete i no 1'estrena, si ]'estrena tard i malament
(com In major part de les vegades), si 1'exhibidor la treu de cartel] al
cap d'una setmana, encara que les recaptacions, en alguns casos, no
siguin gaire diferents que les dell materials americans de segona... I
generalment hi ha una rad: els distribuidors i la majoria d'exhihidors
han ajudat ben poc i han tractat ben malament, tret d'en alguna ocasi6
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puntual, el cinema catala, pero -posem-nos per un moment al seu

lloc- si cada vegada la pressio de les multinationals en la imposicio

dels seus propis productes es mes implacable, si aquestes mateixes

multinationals i la televisio-la televisio publica, a] capdavall, que la

privada fa quatre dies que funciona- han imposat uns gustos a

l'arnericana i han acostumat el public a una mena de cinema, exceptions

a panda, no s'adapta -i no dic que calgui fer-ho- a aquesta moda, i

si, massa sovint, els productes no fan la mida, no podem culpar nomes

distribuidors i exhibidors del mal fat del cinema catala.

Lajustesa o la insuficiencia dels pressupostos, la manca d'inversio

privada i els criteris massa laxos dels ajuts institucionals comporten

normalment tambe que els films, un cop acabats, no disposin

habitualment d'un minim de dotacio per a la promocio i per a

publicitat, uns capitols cada vegada mes imprescindibles per tal de

possibilitar I'arrencada positiva de 1'explotaci6 a la taquilla.

He consultat, pero, la llista de titols de tots aquests anys que Roma

Oltra, en el seu llibre, salva de la crema i n'he fet la meva propia.

A ell li'n surten quinze, entre els roes de tres-cents products -els ha

considerats tots-. A mi, que solament he tingut presents els parlats

en catala, i que, pel que veig, he aplicat un criteri mes condescendent,

me'n queden 21, de 111. La nostra seleccio es feta, pero, 16gicament

amb criteris de critic: potser per aixo ja fa un quant temps que no

podem exercir la critica en mitjans majoritaris. Quants films catalans,

pero -no fos cas que nosaltres fossim massa critics amb la produccio

catalana-, han estat premiats o seleccionats a festivals internacionals

de primera categoria?

I si el que es vol valorar es 1'acceptaci6 popular a Banda del molt que

hi hauria a dir sobre el servei que es fa, o no, al ciutada i al pais

rebaixant els nivells d'exigencia cultural i de qualitat cinematografica

fins a extrems que en alguns casos ens avergonyeixen, quants n'ha

salvat de la crema, el public? Quants s'han mantingut en cartel] o

quants han aconseguit taquilles considerables mentre hi han estat?

No tint al davant les xifres de recaptacio pero repasso les llistes i, pel

que en recordo, podrien ser al voltant de 10. En la majoria dels casos,

els titols que salva el critic no coincideixen amb els que aplaudeix el

public, certament, pero les xifres, en canvi, no varien gaire. I, quant

a l'acceptacio de public ode critica fora de ]'area catalana, els resultats

son encara molt mes alarmants.

Sintesi generica dels resultats d'un balane, aproximatiu de

situacio

Dispersio, doncs, de la produccio, que no ha generat una industria

competitiva; baix nivell mitja encara dels productes, que, tot i haver
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pujat sensiblement els darrers anys, ho han fet mes del punt de vista
tecnic que del global professional, de 1'industrial i del creatiu; manca
de reconeixements internacionals rellevants; poca receptivitat del
gran public, tret d'en tint titols comptats de 1'etapa postfranquista, en
un d'erotic a mitjan decada dell vuitanta i en quatre mes, tambe
comptats, del boom de la comedia de 1990-1992. Es pot parlar, doncs.
en present, d'una linia ascendent del punt de vista de recuperacio de
public propi. Cal veure, pero, si tindra continuitat i si s'aconseguira
que l'avenc popular del cinema catala super] les fronteres, enca i enlla
de 1'Estat espanyol. Mentre no sigui aixi, i en la perspectiva de
l'Europa sense fronteres del 93, el balanc es prou preocupant com per
reflexionar-hi tots plegats, com a minim aquells que no som partidaris
d'amagar el cap sota Pala.

Contestant en part a aquests lets, i en descarrec de la feble
estructura industrial i professional, s'ha dit tambe, amb rao, que no
es podia esperar que despres d'un estroncament tan prolongat de la
industria cinematografica i de In produccio autoctona, despres de la
Ilarga nit del franquisme que va impossibilitar l'eclosio d'una industria
catalana i d'un cinema culturalment i linguisticament catala, havent
iniciat i continuat la represa amb mes voluntarisme que mitjans,
sense que s'hagi aconseguit el traspas del control de taquilla a la
Generalitat, amb pressupostos institucionals insuficients per a l'ajut
al cinema, sense una facultat o escola universitaria, amb un alt deficit
d'escoles de capacitacid de formacio professional i, tret de comptades
exceptions, sense 1'ensenyament dels audio-visuals i sense la seva
presencia coin a instruments per a l'aprenentatge de les diverses
materies a tots els nivells, no es podien aconseguir miracles.

La lectura dels resultats de un balanc, pero, si no es que ]a situacio
sigui de fallida irreversible -i crec que aquest noes tampoc el cas del
cinema a Catalunya ni del cinema catala- ha de traduir-se en
1'elaboraci6 dunes previsions per al futur immediat i d'unes
rectifications en les linies de treball, que, en el nostre cas, afecten la
industria, els professionals, els diversos canals de difusio del cinema,
la interrelacio industrial i professional entre aquest, el video i la
televisiO, el tractament del cinema i, en particular, del cinema catala
per part dels mitjans de comunicacib i dels critics, el mon de la cultura
i el de les finances i les administracions publiques.

La situacio especifiica es molt mes deficitaria encara a la resta dels
Paisos Catalans: 1'absencia total d'infraestructura industrial i
1'escassesa de professionals -que al Pais Valencia pot amainar a ran
del funcionament regular del Canal 9-TVV-, l'absoluta manca de
tradicio cinematografica de les Illes i de la Catalunya Nord (agreujada
en aquest cas per 1'afrancesament cultural i per l'absencia d'institucions
autonomiques) i el fet que la vitalitat de la produccio cinematografica

377



valenciana s'estronques it partir dels anys trenta, la nuuu<a de cap

mena de politica cinematografica en aquests patsos, la feblesa, en cas

de les Illes, i la greu ambiguitat de ]a politica linguistica al Pais

Valencia i 1'actitud linguistica gairebe del tot castellanitzada de la

professio, agreujades per l'oblit del cinema fins i tot per aquelles

entitats que hi han garantit la pervivencia linguistica i cultural, fan

dificil pensar seriosament en la possibilitat de la represa ode l'arrencada

cinematografica fora del Principat de Catalunya, si no fos que es

posessin en marxa col•laboracions entre les respectives institutions
autondmiques, mes possibles d'acord amb la Iletra dels correspone tits

estatuts d'autonomia que amb la disposicio real d'alguns dels sous

governs.
Queda encara la possibilitat d'Andorra, en curs transformations i

d'elaboracio d'una constitucid que, moltes o poques, haura de compor-

tar reformes estructurals, economiques i d'activacid de la vida social,

que previsiblement posara en marxa en canal public de televisid

andorrana, amb la corresponent gestio d'uns minims de produccid

propia i amb un satel•lit a disposicid, i que tot i les seves reduides

proportions, podria facilitar la possibilitat de coproduccions i oferir

avantatges fiscals a productores catalanes que se situessin, que es

vinculessin o que invertissin al petit Principat pirinenc, i que,

reciprocament, donessin incentius per a la inversid de capital andorra

en la produccid o en coproduccions audio-visuals.

Suggeriments i propostes per a un avenF real

Quan cis problemes que afecten el cinema it Catalunya son molts

i molt diversos -cap dels sectors que el componen no n'es

exempt-, es dificil establir un ordre de prioritats it l'hora de bus-

car-hi solutions. Les que apunto no son segurament una altra cosa que

una resposta, un per un, als deficits que he anat enumerant al liarg

d'aquest treball.
• Implantacid dell audio-visuals en l'aprenentatge de les diverses

materies i ensenyament dels audio-visuals a tots els nivells escolars,

per tal d'integrar la cultura de la imatge al posit cultural dels nous

ciutadans, de formar noves generations d'espectadors adults, exigents

i critics, menys susceptibles de ser manipulate, i per tal d'interessar

i de proporcionar una informacid basica als potentials futurs

professionals.
• Creacid d'una facultat o una escola universitaria, com a minim,

en una de les universitats publiques catalanes per a la formacid de

professionals i quadres superiors, introduccio de 1'especialitat audio-

visual a centres de formacid professional de diverses comarques i
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augment de les de I3;urClonn, incoi•poracio dell inidio-visuaIs ('I It re le.,
nurtcries recollides en el Projecte de Ilei d'ensenyaments artistics
facilitacio de l'acces a practiques professionals gratuites als alumnes
dels darrers cursor i retribuides als diplomats, en les cadenes de
televisib publica, en les productores cinematografiques i en les empreses
videografiqLies.

• Represa de l'obligatorietat o adopcio de mesures de foment de In
projeccio de curts metratges en les sales d'exhibicio i en les cadenes
publiques de televisio, com una de les principals formes de facilitar In
practica professional i d'accedir a la professio. Incentivacio, en aquest
sentit dels ajuts a in produccio, la distribuci6 i 1'exhibici6 de curts
metratges.

• Adopcid, per part de la Generalitat de Catalunya, d'una politica
globalitzadora de foment i de promoc16 dels mitjans audio-visuals,
entre els quals el cinema, la qual cosa fa necessaria 1'existencia d'un
organisme institutional amb capacitat de decisio politica i, doncs. la
reconversi6 novanient de l'actual Delegacio de Cinematografia i
Videografiia de la Generalitat de Catalunya en direccio general que
ahasti tots els mitjans audio-visuals.

• L'atencio als interessos i criteris, sovint divergents, dels diversos
sectors i grups a] si de la industria i de la professio cinematografica i
In seva necessaria complementarietat, aconsellen la constitucio d'un
organisme que, en principi, podria prendre la forma de consell
assessor d'aquella Direcci6 General, amb presencia de representants
dels sectors industrials, professionals i culturals.

• hIs industrials i professionals catalans haurien d'explicar per
que no -;'ha parlat mes d'aquell Ens Autbnom de la Cinematografia
C'atalana preconitzat per l'Ambit de Cinema del Congres de Cultu-
ra Catalana i per les Converses de Cinema de la Generalitat de
Catalunya, 1'omissio del qua] els primers anys de la creacio del Servei
de Cinema de In Generalitat de Catalunya va ser-li motiu de retret, i
que, quan .Josep Maria Forn va tractar de posar-lo sobre la taula en
el seu periode coma director general, ningu no va mostrar-hi interes...
La constituci6 de l'Ens, amb 1'Administraci6 autonomica, podria
resoldre els problemes derivats de la complexitat d'interessos del
sector i substituir amb avantatge aquell consell assessor suggerit en
el punt anterior.

• Corn a element integrant de In cultura, el cinema ha de ser ajudat
i potenciat. Cal un augment significatiu de la dotacio pressupostaria
que la Generalitat de Catalunya dedica al cinema. Els pressupostos de
Cinematografia han de recollir la necessitat d'ajuts en forma de linies
favorables de credit i d'incentius: a la producci6, despres d'un estudi
rigoros dels guions, dels pressupostos i dels equips tecnics i humans
de cada projecte i d'acord tambe amb els resultats qualitatius i
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ecO[I IIIics de Is ^uIt erio rs trehaIIs del, ,en, IUtor,; I I,r distribucin I ,I

1'exhibicio comercials i culturals cinematografiques. Una altra cosa

es la consideracio especial que cal donar als projectes de nous directors.

A aquests efectes, sembla que es basic aconseguir del Ministerio de

Cultura el traspas del control de taquilla.

• Tant en la seva contemplacio com en l'assumpcio dels ajuts
necessaris, ]a Direccio General ha de tenir en compte el cinema, no

solament en el seu vessant industrial sing tambe en el cultural, i ha

d'integrar en la seva area d'atencio i d'accio les entitats culturals que

treballen en el camp del cinema.

• Per acabar amb la picaresca dels pressupostos inflats, caldria

anar reconvertint els ajuts a fons perdut en limes de credit sense

interes o en prestecs reembossables a partir del moment que els

rendiments del film superin la inversio feta pel sector privat. La

majoria dels programes de foment i d'ajut de la CEE funcionen amb

aquest sistema.

• Mentre subsisteixi el Ministerio de Cultura del Govern central,

es del tot necessari, per tal de preservar els interessos de la produccio

cinematografica de Catalunya, 1'existencia i el funcionament a

Catalunya d'una comissio dictaminadora dels ajuts estatals a la

produccio de films.
• Atesa la necessitat de compensar un dels principals deficits de la

industria del cinema a Catalunya, i recollint l'oferiment que va feria

molt temps l'Ajuntament de Barcelona, cal procedir urgentment a ]a

creacio d'uns estudis de rodatge dignament equipats, que caldria

bast] I- amb la participacio financera del sector de la produccio i amb

la col-laboracio de les diferents administracions.

• Per tal de posar remei a la comentada dispersio de productores,

a fi de generar una autentica industria de produccio, de garantir la

inversio privada, de facilitar la regularitat de la produccio i d'aconseguir

un augment del nivell mitja de qualitat dels productes i la cura de la

seva posterior promocio i explotacio en els diversos mitjans i Formats,

la Generalitat de Catalunya hauria d'afavorir, amb facilitats crediticies,

fiscals i de foment, ]a concentracio d'empreses del pais i la consolidacio

de veritables productores, i hauria d'afavorir en els seus ajuts aquelles

companyies que presentessin uns plans anuals de produccio que

incloguessin projectes de diversos autors, generes i caracteristiques.

• Quant al sector de la distribucio de Catalunya, actualment en

proces de liquidacio a causa de la competencia desigual i abusiva de

les multinacionals, que imposen els sous productes als exhibidors tot

sotmetent la produccio europea i, en particular, la catalana a un tracte

del tot discriminatori, l'Administracio hauria de prendre mesures

tendents a evitar els abusos monopolistics de les majors, amb una

vigilancia permanent del respecte a la llibertat del mercat i amb el
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s(II)01't a la diStrlhU('IO 1 .115 dlstrlb(ndol'S que 'nc!Oguessln en !es sever

Ilistes el material europeu i catala i que donessin garanties de
promocio i d'exhibici6 en els diversos formats i suports.

• La crisi de !'exhibici6 cinematografica troba la seva manifestacio
mes greu en ]a desaparicio de la xarxa comarcal de sales, la
transcendencia negativa de la qual augmenta pel fet que, amb molta
fi-equencia, la sala de cinema ha estat l'unic local public de la poblac16
en el qual es celebraven tota mena de manifestacions culturals
civiques, i enfront de ]a qua] s'imposen:l'adjudicacio d'ajuts i de limes
de credit favorables per a la renovacio dels locals, les infraestructures
i els equipaments, els ajuts a] manteniment d'una programacio
regular donant prioritat a aquells empresaris que acompleixin une5
majors quotes de projeccio de cinema europeu, de cinema catala.
de cinema subretolat o doblat a] catala, de curts metratges i de
catalanitzacio dels retols i avisos de les sales i dels programes de ma
-en els casos en que en fan-, i la supressio de ]a programacio
cinematografica, com a minim, dels canals de titularitat publica, les
nits dels divendres, dissabtes i vigilies i les tardes dels diumenges i
festius des sessions amb mes frequentacio de ]a gran majoria de
cinemes 1.

• Per a aquelles poblacions de les quals hagi desaparegut 1'exhibic16
comercial, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
per mitja de la Secretaria de Difusio Cultural, ha acceptar la
col•laboraci6 oferida per la Federacio Catalana de Cine-clubs per-
posar en funcionament una xarxa de cinemes publics amb l'ajut del
Departament i dels corresponents ajuntaments. La Xarxa Estable de
Cinema de Catalunya inicia 1'experiencia el maig del 1992 en les set
primeres localitats amb les quals s'ha pactat una programacio, i a les
quals se n'afegiran d'altres a partir de setembre. Es una iniciativa de
la FCCC en la lima de portar el cinema, com a producte cultural que
es, a] major nombre possible de localitats. Calen, en aquest sentit, el
suport i els ajuts tambe dels consells comarcals i, mentre existeixin,
de les diputacions, per tal de fer possible aquest objectiu.

• Tot i que !'habit de veure cinema en catala hagi estat recuperat
per ]'espectador, en part, a traves del seguiment de la programacio de
pel-licules a TV3 i al Canal 33, el fet que el franquisme obligues a
doblar al castella tots els films que s'estrenaven va fer perdre al public
!'habit de veure el cinema en versio original subtitulada o parlat en la
llengua del pais. En instaurar-se, durant el periode,,de liberalitzaci6,,,
al Ministerio de Informacion y Turismo comandat per Fraga Iribarne,
les sales d'art i assaig i recuperar-se les versions originals en aquest
segment minoritari de 1'exhibici6, els subtitols van establir-se tambe
en llengua castellana, d'acord amb els dictats governamentals, i a la
mort de Franco, a partir de la reforma i de l'aprovacio de 1'Estatut,
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la situacio no va canviar. Solament les pel•licules catalanes --que van

passar a rebre ajuts per a la doble versid-i uns pots titols que van ser

doblats at catala -i un de subtitulat- als primers temps de Miquel

Porter i Moix, al capdavant del llavors Servei de Cinematografia, van

ser-ne excepc16.
Els darrers anys, a instancies de la Direcc16 General de Politica

Lingiiistica i amb carrec als sous pressupostos, han comencat it ser

doblades a] catala unes quantes pel licules comercials de Ilarg metratge

cada any en video, i at final del 1991 s'ha comencat ]a mateixa

experiencia en un limitat nombre de titols -quatre fins ara- per a

la pantalla gran. Potser pel fet de disposar de pots cabals per a l'accio

normalitzadora en aquest camp -aquell en que ]a anormalitat

linguistica es mes greu- i pel fet de considerar-los minoritaris, no

s'han intentat fins ara les versions originals subtitulades en la nostra

Ilengua. A la resta de Paisos Catalans ni aquestes mesures minimes

no han estat intentades. La Ilengua habitual del cinema als Paisos

Catalans continua essent el castella.

La suposada competencia que 1'existencia de pel•licules estrangeres

doblades a] catala pot comportar per at cinema catala -denunciada

f'requentment per algunes persones o sectors relacionats amb la

producci6- es un argument de poca consistencia, d'una banda pel fet

que els ajuts destinats a la catalanitzaci6 son amb carrec at pressupost

de la Direccio General de Politica Lingiiistica i no a ]a Delegac16 de

Cinematografia, integrada en la Direccio General de Promoc16 Cultu-

ral, i de 1'altra perque mentre subsisteixin els doblatges en massa a la

Ilengua castellana, la desproporci6 envers els catalans continua i

continuara essent abismal, i es del tot impensable que aquests titols

puguin prendre public a les pel •lfcules catalanes. Solament l'argument

que els ajuts a aquests doblatges vagin a parar a productions de les

multinationals, que no fan cap esforc ni per la difusi6 del cinema

catala ni per la normalitzaci6 linguistica del sector, mereix ser tingut

en consideracio, i tambe ]a necessitat de normalitzar les versions

originals, i habituar 1'espectador a valorar-ne els avantatges i

promovent-ne la subtitulaci6 en catala.

En qualsevol cas, es palesa la necessitat:

a) D'ampliar l'acci6 normalitzadora a un major nombre de

produccions i d'evitar els abusos de les empreses distribuidores i

exhibidores, que sovint releguen les copies catalanes a locals de

segona i les retiren de cartellera forca abans que les castellanes, i que

tots els materials publicitaris els imprimeixen o els difonen dnicament

en castella. Igualment, cal implicar els empresaris amb mesures de
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torment I de prunioCio, per tall que tot I'esfor4• economic no recaigui el
I'Administraci6.

h1 D'incorporar a les campanyes de normalitzaci6 linguistica en e1
cinema les versions originals subtitulades.

cl D'establir una coordinac16 mes harmonica entre les dues
di r eccions generals del Departament de Cultura afectades per aquesta
problematica, la qua] Cosa podria evitar errors comesos i oportunitats
pnrdudes, des de la selecc16 mateixa de films, la possibilitat d'intervencib
('n l'elecc116 de les sales d'estrena, el fet que les produccions elegides
^iguin estrenades simultaniament en VO subtitulada en catala -que

t r;i ho son en castella- o l'obligada difusi6 dels titols objecte de l'ajut
(-Is formats cinematografic i videografic.
• Assoleix particular importancia el tractament del cinema per

p;nrt dels canals televisius.
En el cas dell privats, cal arribar a establir una regulac16 que

iranteixi uns minims de programacio' cinematografica europea i,
dins d'aquesta, de programacio de cinema de les nacionalitats i
(-ions de l'Estat que en produeixen, i Catalunva n'es la segona en
()turn. Cal garantir tambe uns minims de respecte a les obres que es
programen: a la seva integritat, al manteniment dell formats originals
i a la limitacio dels tails per publicitat i de la seva durada.

Quant als de titularitat p6blica, caldria pressionar per arribar a un
acord amb TVE a Catalunya per tal que, a mes de respecter tarnbe
aquestes condicions, es comprometes en l'adquisicid de drets d'antena
d'un minim de films catalans i de films estrangers parlats en catala i
que en fes la passada en catala a les terres de parla catalana.

I finalment, en el cas de TV3/Canal 33, dependents de la Corpo-
racid Catalana de Radio i Televisio i, per tant, del Parlament de
Catalunya, a mes d'assumir les condicions queja exigiem als privats
i als estatals, caldria establir formes estables de col•laboracid amb is
industria cinematografica del pais que af'avorissin el seu redre4ament
i que garantissin que tota la producci6 catalana hi pogues tenir acces
en uns horaris de provada audiencia i en unes condicions dignes.
Entra tambe dins de ]'exigible, corn a mostra de respecte a les obres i
al public afeccionat, que tots dos canals, pero amb mes rah i amb Wins
frequencia el Canal 33, pel seu caracter cultural, emetin en versio
original subtitulada en catala i en horaris menys intempestius que els
que ara hi dediquen, les obres d'especial interes cinematografic i les
que van dirigides especialment a un public mes culte.

• Tot i que hi he let refere'ncia en punts anteriors, una de les
mancances mes evidents de la producci6 cinematografica catalana es
la manca o la insuficiencia d'una promoci6 amplia a tots els nivells i
al moment del seu llan^ament en els formats de cinema i de video. A
banda de l'exigencia, per part de la Generalitat, a l'hora de concedir
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medianoche , o la primera pel•licula de 1'Almod6var, les quals result,

que passen per ser catalanes . I aixo per a la cinematografia
catalana

evidentment es una joia , perque poder tenir Orson Wells,

Saura i fins i tot aviat podrem tenir Ridley Scott , perque resulta que

Pere Fages es productor del film sobre Colom, doncs resulta que I:

cinematografia catalana passara a ser una de les mes importants d(,

mon. Es clar, en el moment que entres a analitzar -ho cientificament

«cientificament » entre cometes , a racionalitzar que es cinema catal;^

et trobes amb uns parametres tan dispars i que cadascl_ n'utilitza un

que jo , per tant , agafo la maxima que el cinema catala no existeix.

per aixo dic que el cinema es un fet essencialment apatrida, u

llenguatge , una industria essencialment apatrida , en la quail

actualment es pot parlar poc, es pot parlar jo crec que amb poca

concrecio teorica de cinema catala ; mes aviat jo dic que accepto la

convencio que, evidentment , hi ha un cinema catala, i jo tambe utilitzo

1'expressi6 que aquest director es catala i aquest no , pero no deixa de

ser una convencio.

Jordi Bat116. Si m'he deixat alguna cosa de dir, si que voldria dir,

en aquest sentit , jugant una mica a la carta , aquesta, simplificadora

i seguint el fil que ha dit Minguet, perque la seva intervencio m'hi ha

fet pensar , que has plantejat un tema que era important i que em

sembla que es la primera vegada que es diu, que es que el concepte de

cinema catala , com sempre passa en la historia , es un concepte datat

historicament . Pero d'altra banda, m'estranya que insisteixis en una

gitestio que em sembla que he demostrat historicament , o en aquesta

mateixa historia dels anys cinquanta que esta parlant d'aixo, que es

absolutament perjudicial i absolutament negativa , que es intentar

definir aquest conjunt , intentar, diguem - ne, convertir la historia del

cinema catala no en el que ha estat , sing en el que hauriem volgut que

hagues estat , o que voldriem que fos. Es una posicio que em sembla

que ens ha dut a situations perillosissimes ; per exemple , a contribuir

a una imatge passional del cinema catala , quan resulta que, despres,

revistes que fan analisis del cinema de les decades , treuen les deu

millors pel•licules , allo que s'ha fet a 1'Estat espanyol durant aquell

any, i resulta que n'hi ha quatre que to diries que estan produides a

Catalunya, i hi ha Bilbao, La vieja memoria, Los motivos de Berta i

Ocaiia, retrat intermitent , per posar -te'n un exemple . Aleshores, es

clar, que passa? El que no ha passat es que aquesta idea de voler

descontextualitzar , voler forca sobre el que hi entra i el que no hi

entra, el que es objecte d'estudi i el que no ho es , ens porta a unes

situations perillosissimes . Quanjo plantejava la reivindicacio de Tiro

limpid, que em sembla la millor pel•licula del cinema catala , es perque

em sembla 1 ' exemple clarissim d'una via imaginativa i connectada
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anwb el public. (Exagero dient «la millor pel•licula del cinema catala",
Pero es igual , deixeu-m 'ho dir. ) I en canvi , quan em diuen que, del
cinema catala d'aquella epoca, Punic que compta es Maria Rosa o
Verd madur, que es, no ho oblidem , la imatge del cinema catala que
volien donar els seus repressors -perque aquelles son les pel • licules
que la decisio de Fraga Iribarne d'utoritzar les pei . licules que nomes
tinguessin excusa literaria , perque tots coneixem aquesta historia, o
sigui, reduir el cinema catala a la imatge que donarien els seus
repressors-, em sembla absolutament negatiu.

Per tant, hi ha aquests dos aspectes de la teva intervencio que em
sembla que son importants ; jo no he citat explicitament aquest tema,
pero diriem que la meva concepcio historiografica del cinema catala es
una concepcio tranquil.la i integradora ; es a dir, to cites Ridley Scott,
i segurament es veritat , de la mateixa manera que el cinema frances
tranquil lament integra Valmont a la seva filmografia, perque hi ha un
senyor que es diu Claude Berri que ha tingut la idea de produir
pel•licules a America. I que el Canal Plus frances en aquest moment
esta produint Thelma & Louise , i no passa res. I alga es preguntara:
Thelma & Louise to a veure amb el cinema frances ? No, pero aixo ja ho
dira qui sigui . Diguem que el problema es que aquesta distancia , i penso
que una certa posicio moral dels historiadors , que inevitablement es
converteix en una cosa que to influencia sobre el mateix sistema de
produccio , es a dir , vulguis o no, el que diguin els historiadors, que es
cinema catala , i que no ho es , acaba tenint coses tan peregrines i acaba
tenint uns resultats economics , perque dir que el cinema catala es el
vint-i-tint per cent de la produccio espanyola , acaba tenint resultats
economics , i aixo es una cosa de la qual ens podem sostreure o no, pero
que no ho podem evitar , i em sembla que es una cosa que a mi,
particularment , em preocupa, i que per tant he intentat situar-me
durant aquest temps en una posicio tranquil - la, no reivindicativa, o
sigui , intentant comprendre , i per mi hi ha molta mes veritat, o hi ha
molt mes risc en aquests tres minuts que la mare del protagonista
d'A tiro / impio parla catala , i nomes son tres minuts, i notes clarament
que en aquesta pel•licula no era possible parlar, no era normal, el
normal era parlar en castella , o en aquell gest de Vida en sombras, quan
Fernando Fernan-Gomez tanca la radio perque en aquell moment
comencen a parlar en catala. Es clar, aixo es un gest , i es un gest per tant
que diu molt mes, per mi , de la possible catalanitat ode ]a impossibilitat
de la catalanitat que alto altre . Llavors, es clar, em sembla que el tema
de la llengua , que es un dels temes, m'agradaria que, com a referencia
de retrospectiva historica , quedes considerat unicament com un element
historic mes; es a dir , hem de considerar per que A tiro limpio s'ha fet
d'aquesta manera; per que Los atracadores esta feta aixi, per que
Ridley Scott i tot el que vulguis , i I'Almodovar tambe.
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Efectivament , l'Alnuidovar no to res a veure an1b el cinema catala,

pero el que Pep6n Coromina conduis, fes possible que ]'Almod6var fes

la seva primera pel•licula , ha sigut molt important pel grau de

comprensi6 , i ha permes , per exemple , obrir uns camins , un tipus de

cinema que potser es inutil , o potser es util, pero que en tot cas forma

part de la historia . Aixo es el que m'interessa , i, d'altra Banda,

insisteixo en el que he dit abans . De tota manera , m'has fet pensar

molt quan has dit que el concepte de cinema catala es un concepte

historiografic datat , queja em sembla be , pero continuo dient que, com

diria Joan Francesc Mira , jo li continuaria dient cinema catala, per si

de cas.

Joan Francesc de Lasa. Minguet, en la magnifica exposic16, i ara

parlo no nomes en nom meu, sing tambe de Porter, de Jordi Torras i

possiblement de Palmira Gonzalez, de tots els que ens hem dedicat

durant molts anys de la nostra vida a ]a historiografia primera del

cinema catala, m'ha fet ]a impressio, amb una mica de sentit de

]'humor, que haviem estat pendent el temps. El que ha dit Minguet ha

significat que el cinema catala no existia fins al moment del

comenFament del cinema republics, es a dir, del cinema de la Repu-

blica, i que no representava res absolutament 1'epoca dels peoners.

Llavors, com una frase definitoria de l'Anna Sola, que ha dit al final

de la seva dissertac16, jo diria que un passat es necessari, i ho deia ella,

per tenir constsncia del nostre present, i una altra frase que tambe

adapto d'ella: que sense referents no hi ha res, sin6 silenci.

Vull dir que, per exemple, ara s'acaba de dir que el cinema catala,

com a industria, practicament no existeix; es una presumpci6 dir

«industria", i hi estem d'acord. Aleshores, permeteu-me que jo parli

per 1'experiencia del qui ha viscut totes fes etapes del cinema catala,

fins i tot la primera, no perque sigui veil, sin() perque jo estava en

contacte amb els primers peoners. Llavors, quip vol dir que no

representa res aquesta indiscutible carrega semicultural dels primers

peoners no nacionalistes? Perque no n'hi havia cap, d'ells, que fos

nacionalista; estem parlant d'un moment, d'una cultura molt diferent

de la nostra. Alla l'analfahetisme era extraordinari, i 1'analfabetisme

politic molt mes que el d'ara, encara que tambe existeix. I flavors em

sento testimoni que Fructuos Gelabert, al final del segle, va voler for

un cinema que fos catala, un cinema fet a Barcelona, de la qual mai

es va voter allunyar, i flavors, es clay, tornem al de sempre, a la

definic16 del cinema catala: Zque es cinema catala? Jo, quan vaig tenir

la sort de poder fer per a la televisi6 -en catala- la meva serie, que

ara la faria d'una manera molt diferent, vaig titular-la Histnria del

cinema a Catalunva, i no vaig dir-ne Historia del cinema catala,

perque era perfectament conscient que estava utilitzant un altre
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vocabtilari, till altre llenguatge i una altra forma de pensar del que ha
dit Minguet. Pero no vaig voler dir-ne Historia del cinema catalir,
perque pensava que era molt mes logic parlar de ]a historia del cinema
a Catalunya, perque 1'esforc d'uns homes -ja no dic Gelabert-,
Banos, Marro i Adria Gual sobretot, no era un esforc d'uns homes
catalans en pro d'una cultura catalana, la qua] en aquell moment
representava una cosa tan insignificant com era i es el cinema; sin()
que era una cultura cinematografica catalana, com dirien els castellans,
cn eiernes. Efectivament, no era res, pero era: existien pel•licules,
poques; existien esforcos, de Gelabert i de Gual sobretot, esforcos
considerables, esf'orcos de productores com la Barcindgrafo i la Studio
que noes poden silenciar de cap manera. Que es el que no existia? Una
consciencia cinematografica national? Naturalment que no existia
una consciencia cinematografica national!, que es molt diferent de dir
el que ha dit Minguet, que no existia tin cinema a Catalunya, o un
cinema catala.

Repeteixo que noto perfectament la distancia que hi ha entre els
dos conceptes, entre les dues concepcions; pero aquella gent volia fer
tin cinema, i ho va fer en una part molt petita, perque, exactament com
ha passat en epoques posteriors, en temps dels nostres estimats
primers peoners, que encara hem conegut, no hi havia una consciencia
cinematografica perque no hi havia ni una intel•lectualitat al costat
del cinema, quan bona part dels intellectuals s'hi decantaven en
contra, cone sabem, i noes el moment de repetir-ho, ni tampoc hi havia,
com tampoc no hi ha ara, un capital que es vulgui decantar per fer tin
cinema, cosa que ni tan sols a ells els havia passat pel magi, perque
sabien que l'unic que podien fer era el que feien.

Recordare que entre la filmografia del meu estimat Gelabert hi ha
una pel•licula que es diu Corpus de Sang, que la va iniciar pero que
no sabem encara per quines raons no va arribar mai a port, i no
estavem pas en temps encara de Franco. I tampoc hi havia una
industria quail l'an,y 1932-1933 un grup d'amants de la possible,
sempre possible, industria cinematografica catalana van fer El Cafi'
de la Mar/h a, i alla sf que hi era jo corn a testimoni, i puc assegurar
que vaig veure les dues versions, la que feia Ventaiol com a protago-
nists i la que feia Rafael Rivelles en castella, i recordo perfectament
la gran il•Iusi() que hi havia, una i1•lusi6 molt diferent.ja de la dels anys
de Gelabert i Banos. Hi havia una 11-lusi6 del public perfer aquesta
pel•licula, i va see tin fracas, perque va ser tin fracas tecnic, va ser
tin fracas de produccid, va ser un fracas de direccid de Pruna i va
ser tin fracas de distribucid. I va continuar el cinema catala en les
mateixes coordenades en que estava, pero amb l'avantatge que
haviem aconseguit fer, gracies en part al president Macia, un que no
era castella, Francisco Elias, i un altre que no era ni espanyol, Camille

389



Lernoine, els Estudis Orphea. I llavors va ser quan van comen4ar pels

estudis, igual com s'havia comencat abans pels laboratoris. I jo he

estat tambe testimoni presencial de la filmacio de les primeres

pel•licules de l'Orphea, castellanes, catalanes, la major part

castellanes...
Em diuen que citi Carner-Ribalta, es clar, esta en la memoria de

tots, pero tambe hi havia Masso i Ventos, per exemple, i d'altres

intellectuals, pero aquest no era el tema, perque no pretenc donar

una conferencia, sing puntualitzar la meva posicio i dir a l'amic

Minguet: m'has fet perdre cinquanta, seixanta i jo setanta anys de ]a

meva vida, perque jo quan vaig anar a veure 1'any 1921 l'estrena del

Don Juan Tenorio de Banos, mut encara, recordo perfectament com

era el public, sabia com pensava la gent, el que deia la premsa, i

l'opinio ja molt mes favorable que es va produir davant d'aquella

pel.licula dels que l'abominaven, i els empresaris units tambe, que

deien: «No quiero proyectar ninguna pelicula que sea espanola,,. I aixi

ho feien, igual com encara alguns diuen: ,No vull cap pel•licula que

sigui catalana,,, pero estem en un terreny molt diferent.

Enric Ripoll -Freixes . Jo crec que hauriem d'acabar d'una vegada

per sempre aquesta discussio bizantina del que es i el que es produeix

a Catalunya per un productor que es catala o que viu a Catalunya. 0

es que no son cinema nord-america les pel•licules de Stroheim, l'accio

de les quals passa a Europa? 0 es que no son cinema nord-america les

pel-licules de Lubitsch? Doncs, per que no han de ser cinema catala

pel•licules que no tenen un contingut catala o no estan parlades en

catala, o ni tan sols hi ha un Ileuger esperit catala? Simplement, s'han

produit fisicament a Catalunya per alguna rao concreta, o perque el

productor es catala, etcetera. Que despres en aquest cinema catala

molt globalment considerat s'hi puguin trobar subdivisions de cinema

catalanista, cinema nacionalista, etcetera, es una questio que ve

despres. Voler anullar tota una produccio que s'ha fet a Catalunya

per gent mes o menys catalana, d'origen o de nacionalitat, es voler,

com ho diria, fugir d'estudi, simplement.

Joan M. Minguet . Be, primer la referencia sobre els greuges que

feia Lopez-Llavi. Jo es que els comparteixo i els incrementaria, pero

Punic que dic es que aqui no resoldrem res; llavors el victimisme catala

un altre cop, com s'ha exposat aqui, no serveix; en tot cas els vehicles

son uns altres, penso jo. En segon lloe, suposo que ara barrejare

conceptes, respecte al que deia Jordi Ballo, el que no voldria es que en

cap cas aqui s'entengui que jo estic defensant un cinema catala en

concret; en absolut! Es a dir, jo estic convencut que Guerin fa cinema

catala, evidentment, i A tiro limpio i Vida de familia, que Josep Lluis
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Font sempre ha (fit que ell volia fer cinema catala, eI que passa es que
Vida de familia no li van deixar fer en catala, obviament per l'epoca.
El que no comparteixo amb Ballo es que aixo sigui perillos, i si
es perillos, be, tant em fa. Si es perillos que en unes Jornades
d'Historiografia o en un diari es question], des de punts de vista
teorics i cientifics, he de dir que ^<cientifics,,entre cometes, la catalanitat
o no d'una cultura en un pais en el qual, doncs, aquesta catalanitat
tambe esta, diguem-ne, entre cometes, be, si aixo es perillos, malament;
es que aqui passa alguna cosa.

Senyor Lasa, voste sap que he comencat dient que era tendencies,
i evidentment que vostes no han perdut el temps, i gracies al temps
que vostes hi han esmercat, jo despres puc Ilegir una serie de coses,
acumulo una informacio, i simplement aqui el que intento es exposar
unes paradoxes i, es clar, hi havia un moment en que Gelabert feia
cinema catala, pero es que al mateix temps que feia cinema catala feia
cinema espanyol, i ells mateixos,jo tine la impressio que tots aquells,
fins i tot Adria Gual, que era un catalanista, tenien consciencia que
estaven fent cinema catala a la Peninsula, cinema espanyol, i que per
tant arribem a la conclusio que Carlos Fernandez Cuenca o Luis
Gomez Mesa o d'altres, quan fan les seves histories del cine espanyol
inclouen tota aquesta gent, i fan molt ben fet. Igual com tambe fan ben
fet, han fet ben fet, tots els peoners que han estudiat els peoners
cinematografics. Pero el que volia era posar sobre la taula -perque
insisteixo que no considero que siguin cap perill- aquestes paradoxes,
perque em sembla que quan noes posen sobre la taula es que una mica
s'amaguen.

El cas d'Adria Gual, per exemple, i de Barcinografo, obviament
que jo ]a considero una experiencia esplendida, pero no oblidem que
Adria Gual a la Barcinografo fa versions de Cervantes, cosa
absolutament legitima, pero que es un fet al qua] s'ha de donar la
rellevancia que es mereix. I amb tot aixo jo crec que una cosa son les
voluntats dels que fan cinema, dels productors i tal, i I'altre es despres
els productes que en resulten. Jo ja he dit que, en principi, sec un
historiador i m'haig limitar a, diguem-ne, igual com s'estudia al
cinema d'uns altres paisos, a estudiar una serie d'informacions i, en
aquestes informacions, no s'hi troba la voluntat d'Adria Gual, o ]a
voluntat de Gelabert; es un factor a estudiar, si es coneix, pero es un
factor mes. L'importantjo crec que es el que queda, i el que queda son
una serie de pel•lfcules, una historia del cinema catala i a Catalunya,
les dues coses, amb una absoluta confrontacio amb els altres parametres
segons els quals estudiem la cultura catalana. El cinema catala
s'estudia sobre uns parametres en els quals la industria to una pre-
ponderancia absoluta, mentre que la literatura catalana to un
parametre molt clar: literatura catalana es alto escrit en catala; punt.
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l"'n vI cinema aquest parametre no es pot. cfiguem-ne calcular, 110. l';n

pintura catalana , es pintura catalana la dels pintors nascuts a

Catalunya i d'allo que passa a les expositions que es fan. Llavors, en

si, jo dic que m'agrada veure i posar aquestes paradoxes, que aquest

sistema cultural cinematografic es molt mes complet , i que no deixa

de ser una mica futil arribar a voler posar un adjectiu de catala,

espanvol o el que sigui , perque, fins i tot en l'antiguitat , i molt mes

ara, el cinema es una Cosa absolutament internacional i cosmopolita.

Maria Teresa Ros. A mi em sembla que tot aixo ve perque ens

sentim una nacid i no ho som, no? Vull dir, si Catalunya fos una nacid,

tot aixo ja noes discutiria, es a dir, seria cinema catala. Noes discuteix

el cinema frances, ni el cinema nord-america, com ha dit abans Ripoll-

Freixes. 0 sigui, tot el que es fa a Nord-america es nord-america, no?

Aleshores el problema em sembla que es aquest, que ens sentim una

nacid i parlem d'un cinema catala, quan potser, si hem de puntualitzar,

potser haurem, mentre no ho siguem, mentre Catalunya no ho sigui

oficialment, haurem de dir un cinema fet a Catalunya. Si fossim una

nacid, tot aixo no es discutiria.

Josep Maria Lopez i Llavi . Coin que dels que som aqui

Joaquim Romaguera i jo som dels que vam participar en els treballs

del Congres de Cultura Catalana, en el qual, que jo recordi, per

primera vegada va sortir, diguem-ne, aquesta brasa, aquest punt

talent del cinema catala ]del cinema fet a Catalunya, volia intervenir,

no per dir que va ser a116, per que va sortir, i no me n'alegro gens, es

a dir, va sortir perque existia, eh'? Crec que es molt delicat qualsevol

afirmaci6 en aquest sentit , perque es molt facil fer la comparacid del

cinema i la pintura , pero es clar, la pintura no parla , la musica no

parla , la caned si que parla , la literatura si que parla , d'alguna

manera . Ara, no jugare mai mes a aquell purisme , pero per mi

continua sent culturalment catala, i «culturalment catala » inclou el

concepte linguistic del cinema que parla en catala; malgrat tot, tree

que es un fet; vull dir, no es que ho pensi o que no ho pensi, es un fet

que es industrialment catala , i que, per tant , el veuran arreu com

fet a Catalunya, si es que alga ho fa constar, perque generalment n'hi

ha que encara es diuen , espanyols ,, i no diuen que siguin catalans.

Per exemple , com a minim , a tota la premsa catalana d ' aquesta

setmana hem tingut la desgracia de llegir la mort del Nestor Almen-

dros , i la premsa catalana ha recordat que era un cineasta d'origen

catala, el cineasta catala Nestor Almendros. La premsa espanyola ha

dit cineasta espanyol i la premsa international , desgraciadament, en

la majoria de casos, devia dir cineasta espanyol. Pero aquesta tree que

es una questio essencialment poetica, i en uns termes que to has dit
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i que no m'hi mataria absoluLament Ines, perque quan lento parlay
d'aquest terra en aquest moment em cansa, em fatiga; penso que corn
Ines normalitat cultural anem aconseguint en aquest pais, i en aquest
sentit puc estar d'acord amb Maria Teresa Ros, com mes aver( de
llibertat polftica o d'autogovern aconseguim, mes a prop tambe
estarem de mes normalitat cultural i hi haura mes normalitat
linguistica i aquest problema desapareixera.

Mentrestant, puc estar d'acord amb el que ha dit Ballo, puc estar
d'acord amb el que ha dit Minguet, encara que amb Minguet jo crec
que hi deixaria d'estar a partir d'un moment; es a dir, a veure, que ens
interessi en un moment determinat reivindicar la participaci6 de part
de la produccio catalana en una pel-licula de Almodovar, o d'Orson
Welles o de Ridley Scott em sembla perfecte, pero no, de debt que no,
que fins aqui no, perque ni es rodara aqui, ni es rodara amb actors
d'aqui, ni res de res. Liavors, vull dir, simplement, si, quedara una
mica per a la historia i per a l'anecdota que a la pel•licula de Ridley
Scott o d'Orson Welles hi va haver participacio de capital catala;
punt. Ara, no crec que a ningti se li acudeixi ni reivindicar-ho, perque
a mi ens faria riure o em faria una mica de pena. Campanados a
,ne(Iianoche no es una pel-licula catalana, obviament, pert vull dir
que aquest discurs s'ha acabat. A veure, s'acabat pero es que per mi
is com mirar-se el melic, i resulta que en aquest pais, mentre siguem
una nac16 sense estat, o sense sobirania, o sense plenitud d'autogovern,
diguer-ne com vulgueu, el problema continuara sent aquest, o aquest
continuara sent un dels problemes. Liavors, unicament hem d'intentar
filar prim, doncs; el que no hem de fer es rebutjar, ni de bon tros, uns
productes que han estat Pets aqui i que industrialment son d'aqui, pero
tampoc no tenim per que col-locar-hi al costat l'adjectiu catala, i en el
sistema, aquest, de Catalunya funciona perfectament, i en aquest
sentit si que som bastant a prop de la literatura. Les novei•les de
Manolo Vazquez Montalb in reflecteixen perfectament un ambient
barceloni, i de vegades catala, i no les incloem quan diem literatura
catalana),. Si voleu, aquesta es gairehe una giiest16 d'un altre discurs,
en el qual no se si ens acabariem de posar d'acord, o cadascu segui-
ria en els seas tretze.

Enric Ripoll - Freixes . Simplement, Homes que a vegades oblideni
que mirem I'arbre i perdem de vista el bosc, o viceversa. (-,Alga
s'estran.va a Catalunya, o al mon, que en parlar de cinema sovietic
diem: Ah!, la pel •licula tal es sovietica», quan es georgiana'? Aleshores,
(

.,per que ens ha d'estranyar que Anglaterra, que Estats Units d'Ame-
rica, que Franca diguin: ^La pel•licula espanyola Boom boons es una
meravel la,,, i no diguin que es catalana? Es per falta d'informacio, pero
no per mala fe ni perque vulguin involucrar una cosa amb l'altra.
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Evidentnient, mentre no sigueni un ('Stitt, cone s'ha dit lit L111 1110111('Ilt,

la disposicio bizantina a mirar-se el melic i dir si aixo es catala o no es

catala continuara.

Jordi Torras. Jo, com sempre , anire a la meva; ja sabeu com

m'expresso , no? Clar i catala . Sempre s'ha parlat de si el cinema catala

existeix o no existeix . Jo crec que si que existeix i que existeix el

cinema catala a partir de l'any 1975. Qualsevol de nosaltres, com a

espectador , i aqui tambe com a critics , i n'hi ha una colla , de critics,

quan es feien critiques i es veia una pel.licula francesa dien: " Si, no,

naturalment , es nota que la pel-licula es francesa , tal i tal,,. 0 els

americans , amb la seva comedia, tal i tal, la pel.licula americana; la

pel•licula italiana . ZExisteix el cinema catala? Jo ho crec ! I i,quins son

els creadors del cinema catala? Qualsevol espectador cinematografc

d'on sigui , de ]a Patagonia , l'identificara de seguida . El cinema de

Ventura Pons , de Betriu i de Bellmunt son realment representatius

del cinema catala , es a dir, de la Catalunya pitarresca , senzillament.

'Comas Mallol . Jo volia resumir, a manera d'espectador, encara

que hagi intervingut, ]a conclus16 que n'he tret, d'aquestes Jornades.

De la discussio del cinema catala, estic d'acord amb Ripoll-Freixes;

estic d'acord amb Maria Teresa Ros que es cinema catala tot el fet a

Catalunya. Vull dir que les discusions de si el cinema catala es

d'aquesta forma o d'aquesta altra em semblen una mica bizantines,

que per mi no tenen gaire importancia. El que si que tinc tota una

trista impressio es per part de les autoritats autonomiques, perque

una hi ha una gran desidia, un gran desinteres, un gran oblit de tot

el que es cou a la cinematografia catalana, vull dir, no els interessa.

Em va produir un efecte terrible quan es va dir aqui que les pel•licules

de Gelabert, d'Adria Gual, de Banos i companyia, les primeres

pel.licules dels peoners, que crec que tambe feien un cinema catala,

encara estan en nitrat, aixo ho trobo terrible, aixo ho trobo terrible

perque penso que les administracions, que haurien de tenir cura de la

conservaci6 i la potenciacio d'aquest nostre cinema catala, ban tingut

una desidia politica; perque agafar una pel•licula d'un caixo, passar-

la a seguretat i tornar-la a posar en un caixo, no to cap perspectiva

politica, la gent no se m'assabenta; en canvi, potenciar, fer un triptic

que digui,,Companyia Flotats Poliorama» i a sota posi «Generalitat de

Catalunya>>, aixo es collonut, perque, es clar, aquests triptics corren.

D'altra banda, ahir al mati es va dir que hi va haver una epoca del

cinema amateur catala que va tenir una gran importancia no tan sols

per a Catalunya, sin6 tambe per a la resta d'Europa. Aleshores, es

molt estrany -ho trobo molt estrany- que durant una epoca varen

sortir una quantitat d'autors catalans que varen fer aquest cinema
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que tots hem valorat molt. Allo sembla que es va estancar, per que
s'ha estancat ? Perque les epoques canvien; hi ha hagut una serie de
circumstancies que han fet que la gent no ens reunim com ens
reuniem, i el cinema dit amateur i d' aquella forma amateur ha finit,
s'ha acabat; pero es que trobo molt estrany que en una epoca sortissin
un planter de cineistes amateurs que podien representar un gran
valor per a la nostra cinematografia , i que aixo no hagi tingut
continultat, m'estranya molt. Jo en se, de noms, que no han tingut cap
classe de possibilitats perque les administrations els han ignorat; no,
no els han ajudat, sink) que els han ignorat. Tenim el cas d'Eugeni
Anglada , que es aqui ; tenim el cas de Raul Contel , i n'anomenaria
molts mes. I trobo terrible que cap representant de l'Administracio
sembla que no ha vingut aqui a assahentar - se del que nosaltres diem
i de les nostres inquietuds i del que nosaltres pretenem.

Josep Maria Lopez i Llavi . Han estat convidats, els repre-
sentats de l'Administracio?

Joaquim Romaguera . Oficialment, no. Ho explicare. Ja en les
paraules d'obertura va quedar molt clar quin era el paper de la
Societat Catalana de Comunicacio i el plantejament que haviem
tingut a] llarg de dos o tres mesos fins a la formulacio que hem
desenvolupat aqui, i per tant, aixo no passava, creiem, perque hi
hagues representat, es a dir, obligar l'Administracio, als responsables
de Cinematografia i Video de la Generalitat que en aquests moments
hi tenen responsabilitat, a participar aqui. Se'ls han enviat
absolutament tots els papers, hem tingut dialeg amb alguns d'ells, ho
saben: n'hem parlat, concretament, amb Joan Guitart i amb Jaurne
Serrats. No se'ls ha obligat, es a dir, si no han vingut es perque no han
volgut, o han tingut altres ocupacions, pero tampoc ho preteniem, que
vinguessin. Ho vam fer per cortesia, per educacio, perque han ajudat
en una part del financament d'aquestes Jornades. I ha de quedar clar
aquest plantejament nostre, fins i tot de cara a unes properesjornades
i en d'altres que hi ha hagut, com Periodistica, i la que farem sobre
Historia de la Premsa. Nosaltres, la Societat Catalana de Comunica-
cio, tenim un altre opus de funcio, de reflexio, d'aportacio d'estudis,
de donarjoc a persones que treballen en el camp de la historia, o fora
del camp de la historia, pero que tenen coses a dir, des de ]a
perspectiva ,mes cientifica,,, entre cometes, o des de la perspectiva
mes critica, mes politica o mes calenta. Jo crec que aquest desig de
crear aquesta plataforma passa per aqui, es a dir, ]a idea de crear un
espai on reunir tots aquests estudiosos i critics anava una mica per
aqui, donar joc. Per que?, perque no hi havia, no hi ha, des del Congres
de ]a Cultura Catalana i des de les Converses de Cinema a Catalunya,
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que \ an ser Pets puntuals, no In hagut una continuitat; hi ha hagut un

estroncament. Per part de 1'Administraci6, corn aqui s'ha dit, no s'ha

propiciat aquest tipus de confrontacio, de debat, de reunir la gent que

estudia, que treballa, que critica, que fa coses, fora i dintre de la

universitat; aquesta era una mica la pretensio.

I volia Ilegir una mena de conclusions que he anat confegint

prenent una serie de notes, de conceptes, de suggeriments que han fet

la gent que era aqui a la taula o des del public. El que s'ha dit

apareixera ressumit al final de cada bloc; per tant, les vostres

aportacions sortiran reflectides, pero jo n'he apuntat algunes de molt

generals i les he dividides en dues categories.
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