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● L’empresari de circ Ge-
nís Matabosch (Figueres,
1977) dirigeix la primera
edició del festival interna-
cional de circ d’Albacete,
que arrenca avui al vespre
a la capital de Castella-la
Manxa i que presentarà
fins dilluns un total de 22
números de circ, cap mai
vist a Europa. En total, es
reuniran 75 artistes d’11
països que competiran pel
premi L’equilibrista d’or

que concedirà un jurat for-
mat per alguns dels direc-
tors més prestigiosos
d’Europa, com Atayde i
Nikulin. El festival se ce-
lebrarà en un circ instal·lat
a la plaça de toros d’Alba-
cete i al circ estable, on ac-
tuaran David Larible i el
pallasso català Fulgenci
Mestres. Matabosch, que
disposa d’una important
col·lecció de circ, és també
director del festival de pa-
llassos de Cornellà.

Genís Matabosch, director del
festival de circ d’Albacete

M. BARRERA / Barcelona

Els recursos seran els ma-
teixos, però es repartiran
diferent. Així, el govern
prioritzarà la producció
catalana a l’hora d’adjudi-
car les subvencions, de
manera que es valorarà
especialment la versió ori-
ginal catalana i la partici-
pació d’elements creatius
catalans en les pel·lícules
(vegeu el gràfic).

La reordenació del sis-
tema d’ajuts parteix de
l’actual sobreproducció,
segons el director de
l’ICIC, Antoni Lladó. A
Catalunya es van produir
l’any passat 75 llargme-
tratges, una xifra «difícil-
ment assumible», de ma-
nera que la intenció és re-
duir-la pràcticament a la
meitat, una quarantena de
films. Amb aquesta mesu-
ra es repartiran els matei-
xos diners entre menys
produccions, amb l’objec-
tiu de dotar de major soli-
desa la capacitat de decisió
dels productors catalans,
que sovint queden diluïts
en coproduccions estatals
en què tenen poc protago-
nisme. «El cinema català
no ha de ser subsidiari de
Madrid», diu Eduard Vol-
tas, secretari de Cultura.

Una de les novetats
principals és l’acord entre
l’ICIC i Televisió de Cata-
lunya (TVC), que treballa-
ran coordinadament en el
foment de la producció. Es
crearà un fons per a pro-
jectes en versió original
catalana amb alta capacitat
de difusió i exhibició, do-
tat amb 4 milions d’euros,
que aportaran a parts
iguals l’ICIC i TVC. Amb

aquest fons es finançaran
quatre projectes (amb una
aportació màxima d’un
milió d’euros per projecte)
que haurien de poder tenir
un lloc en l’esfera interna-
cional.

«Discriminació positiva»
La fita és incrementar l’ín-
dex «tremendament des-
proporcionat» que signifi-
quen avui les produccions
en versió original catalana
(VOC). El 2007 es van
produir dotze llargmetrat-
ges en VOC, amb 194.077
espectadors, que signifi-
quen el 0,8% del mercat a
Catalunya. El nou pla
d’adjudicació de subven-
cions tindrà molt en comp-
te, doncs, la catalanitat
dels projectes. «Hi haurà
discriminació positiva de
la VOC sense penalitzar
altres opcions», avisa Lla-
dó. En aquest sentit, Vol-
tas advertia ahir que la
«perversitat del sistema
anterior» permetia, per ex-
emple, que un productor
madrileny accedís a sub-
vencions de la Generalitat
perquè hi havia una part de
la producció catalana, en-
cara que aquesta fos clara-
ment minoritària. «Ara hi
haurà una oferta de millor
qualitat i la futura llei ga-
rantirà circuits de difusió
per a aquesta producció en
VOC», segons Voltas. La
llei també abordarà el te-
ma del doblatge.

El marc de col·laboració
entre l’ICIC i TVC preveu
també fons per al desenvo-
lupament de projectes de
guions, dotat amb 400.000
euros; se seleccionaran

deu projectes anuals amb
un finançament previ que
permeti abordar amb ga-
ranties els passos inicials
d’un projecte. També es fi-
xarà un fons per a projec-
tes d’animació televisius,
dotat amb 3 milions. Hi
haurà altres línies per aju-
dar a la difusió, i per als

nous realitzadors, a banda
dels ajuts per a telefilms i
documentals televisius.

La reforma ha estat con-
sensuada per les tres asso-
ciacions de productors au-
diovisuals de Catalunya
(Associació de Productors
Independents de Catalu-
nya, Barcelona Audiovi-

sual i Productors Audiovi-
suals de Catalunya), que
agrupen gairebé el cent per
cent de les productores de
cinema catalanes.

El pressupost que
l’ICIC destinarà a la pro-
ducció el 2008 és d’11,6
milions per al cinema i
5,05 milions per a la tele-

visió. Per la seva banda,
TVC hi aportarà 20 mi-
lions d’euros.

Xifres del cine en català
L’any 2007 es van projec-
tar a les sales del país 146
títols en català, xifra força
superior als 107 de l’any
anterior. El cinema en ca-
talà va obtenir una assis-
tència de 792.503 especta-
dors, un 17,20% més res-
pecte el 2006. Dels films
exhibits, la majoria (92)
van ser doblats, 22 subtitu-
lats i 32 es van projectar en
versió original en català.
Shrek Tercer i Ratatouille,
(EUA) van ser les pel·lícu-
les en català més vistes
l’any 2007, amb 67.437 i
59.712 espectadors, res-
pectivament. Segueixen el
rànquing El coronel Ma-
cià (Catalunya), Harry
Potter i l’ordre del Fènix
(Regne Unit), Doraemon i
el petit dinosaure (Japó).
Quant a les produccions
catalanes exhibides en ca-
talà, van registrar 330.794
espectadors, un 24% més
que el 2006. Les produc-
cions en català més vistes
van ser El coronel Macià
(37.640 espectadors), Les
vides de Cèlia (25.635),
Raval, raval (22.646) i La
vida abismal (19.384).

En el còmput global, el
llargmetratge més vist a
Catalunya l’any passat va
ser Shrek Tercero (en cas-
tellà), amb 770.415 espec-
tadors. Una producció ca-
talana, El orfanato (també
en castellà), va ser la sego-
na en nombre d’especta-
dors però la primera en re-
captació, amb 4,6 milions.

Injecció de 36 milions en el cinema català
La Generalitat i TVC potenciaran la producció de pel·lícules en versió original catalana, que representen un 0,8% del mercat

NOVES LÍNIES DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL CATALANA

Espectadors de pel·lícules de producció catalana

Espectadors de cinema en versió original catalana

Subvenció basada en criteris culturals, lingüístics i territorials
S’estableix un sistema de punts que avalua els següents conceptes

Evolució del nombre d’espectadors
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• Elements artístics: 
Actors 

• Elements creatius: 
Director, guió, música i 
fotografia

• Contribució cultural: 
Llargmetratges basats en 
l’obra o en una adaptació 
d’un autor català, 
llargmetratges on la 
trama narrativa succeeixi 
a Catalunya i 
llargmetratges basats en 
fets de la història de 
Catalunya
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RAÜL MAIGÍ / Barcelona
● L’Institut Català de les Indústries Cul-
turals (ICIC) i Televisió de Catalunya han
signat un acord que establirà l’aportació
anual de 36,65 milions d’euros per a la

producció audiovisual catalana. La Gene-
ralitat posa en marxa una nova línia de
subvencions que té com a prioritat esti-
mular la producció de pel·lícules en versió
original catalana. Aquests films van regis-

trar l’any passat 194.077 espectadors, xi-
fra que significa un 0,8% del mercat a Ca-
talunya. El govern vol instaurar un nou
model –que es completarà amb la llei del
cinema, que aquest any es portarà al Par-

lament– que converteixi Catalunya en un
focus productor cinematogràfic en quinze
anys. De moment, l’ICIC s’ha compro-
mès que cada any hi haurà quatre produc-
cions de primer nivell fetes en català.


