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Més que matisos. L’infor-
me que ha fet el Conca so-
bre la futura llei del cine-
ma significa una clatellada
important, especialment
contra el principal cavall
de batalla, el del «dret a
decidir» en quina llengua
es consumeix cinema a
Catalunya, ja sigui doblat
o subtitulat. Aquest argu-
ment és ben clar ja en l’ar-
ticle 1 de l’avantprojecte
de llei, mentre que en el 18
es desenvolupa la «garan-
tia d’accés lingüístic» que
impulsa la normativa, que
preveu que, en el termini
de quatre anys des de la se-
va aprovació, l’oferta de
cinema en català arribi al
50% de les còpies que es
distribueixen als cinemes.

L’informe del Conca
comença assenyalant que
la llei «obre una possibili-
tat històrica», i assevera
que «l’increment de la pre-
sència del català al cinema
és positiva» per contribuir
a la «necessària normalit-
zació». Ara bé, el Consell
de les Arts considera que
en l’avantprojecte de la
llei del cinema «predomi-
nen els aspectes sociolin-
güístics d’una manera des-
proporcionada sobre els
industrials i els artístics».
L’informe qüestiona l’eli-
minació de l’impost sobre
el doblatge «que hauria de
garantir un augment de les
versions originals subtitu-
lades», de manera que
aquesta qüestió quedaria
en mans del criteri dels ex-

hibidors, segons el Conca.
L’informe també planteja
dubtes econòmics.
«Aquesta nova política ci-
nematogràfica no garan-
teix, però, la seva aplica-
ció atès que el pressupost
que s’hi destina en la me-
mòria justificativa és el
mateix o té un increment
zero en els propers sis
anys».

Subvencions polèmiques
L’informe del Conca in-
sisteix que la llengua «no
hauria de ser un condicio-
nant restrictiu per als crea-

dors» i afirma que «la llei,
sempre que la versió origi-
nal és la catalana, valora el
rendiment econòmic dels
films en detriment del seu
interès cultural i artístic».
Aquesta afirmació
contrasta, no obstant això,
amb l’article 34 de
l’avantprojecte. Si bé la
versió original catalana (o
aranesa) es valora positi-
vament a l’atorgar ajuts, el
punt 2 especifica: «A més
dels criteris establerts a
l’apartat anterior, l’ICIC
pot atorgar subvencions
que tinguin en compte,

preferentment, el valor ar-
tístic i cultural de l’obra ci-
nematogràfica.» El Con-
ca, a més, considera que la
llei «menysté altres factors
positius de les produc-
cions catalanes», com ara
els rodatges fora de Cata-
lunya; els actors i directors
espanyols o internacio-
nals, i les versions origi-
nals en altres llengües.
«La llei ha d’apostar amb
molt més convenciment
per aquest tipus de produc-
cions», diu el Conca en re-
ferència a algunes «pro-
duccions de baix pressu-

post però d’alta ambició
artística» que han donat
prestigi al país els darrers
anys, i diu que cal corregir
algunes expressions «am-
bigües» en aquest sentit.

Quant a la promoció, el
Conca troba a faltar en la
llei «referències més espe-
cífiques a aquest objectiu
estratègic», i assenyala
que «no s’esmenta el pa-
per crucial que hauria de
tenir TVC en la promoció
del cinema català ni Cata-
lan Films en l’àmbit inter-
nacional».

El Conca també critica

que el text no té prou en
compte ni els nous mercats
del DVD ni la xarxa d’in-
ternet, i sol·licita una inter-
venció clara contra la pira-
teria. «La nova llei afronta
amb poca contundència
els reptes que plantegen
les noves tecnologies»,
diu el Conca.

L’informe també recla-
ma que el Consell de les
Arts sigui present en
l’acord marc de coordina-
ció interadministrativa i
«en els organismes deciso-
ris del foment de l’activitat
cinematogràfica».

El Consell de les Arts veu dèficits en la
llei del cinema que propugna Tresserras

«Predominen els aspectes sociolingüístics d’una manera desproporcionada sobre els industrials i artístics», opina l’ens

● El primer informe preceptiu del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts
(Conca) planteja dèficits en l’avantpro-
jecte de llei del cinema que propugna el

● El Conca creu que el model de la Filmoteca
«s’hauria d’apropar més al d’una fundació que al
d’una societat mercantil». Els sindicats han expres-
sat recentment el seu malestar sobre la hipotètica
reconversió de la Filmoteca de Catalunya en socie-
tat mercantil, un aspecte que s’està estudiant des de
l’ICIC. El Conca s’hi mostra en contra però, en can-
vi, aquest aspecte no apareix en el redactat definitiu
de l’avantprojecte de llei. La Filmoteca depèn de
l’ICIC però també es troba sota la jurisdicció de la
llei de patrimoni, per la qual cosa el Conca aposta
per convertir-la en fundació. Igualment, l’informe
corrobora que la «conservació, promoció i difusió
de la cultura cinematogràfica i del patrimoni fílmic
i documental cinematogràfic de Catalunya» ha de
dependre en primera instància de la Filmoteca.
D’altra banda, el Conca diu que l’avantprojecte de
llei «hauria de ser més explícit» pel que fa a les po-
lítiques de difusió i a «l’alfabetització artística de la
cultura cinematogràfica en el sistema educatiu». El
Conca demana més concreció i opina que «és insu-
ficient la declaració de bones intencions» quant a la
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.
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El conseller Tresserras, en l’estrena de Millennium 2 en català. / GABRIEL MASSANA

Departament de Cultura i Mitjans de Co-
municació. L’ens qüestiona que hi «pre-
dominen els aspectes sociolingüístics
d’una manera desproporcionada sobre els
industrials i els artístics», i avisa que l’eli-

minació de l’impost sobre el doblatge dei-
xa en mans dels distribuïdors les versions
originals subtitulades. La conselleria no
ha volgut rebatre les consideracions del
Conca. Aquest és un més dels informes

que diferents organismes (com l’Institut
Català de les Dones o el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya) adrecen al govern
abans de l’aprovació de la normativa, pre-
vista a principis de l’any que ve.

La Filmoteca, fundació

● Rick Cluchey es vestirà
«el vestit de carn» que va
dissenyar per a ell Samuel
Beckett, ara fa 32 anys
aquesta nit a La Planeta de
Girona. L’exprès de San
Quentin de San Francisco
era el tercer actor que Sa-
muel Beckett dirigia a
Krapp’s last tape. El va
convèncer. L’autor i direc-
tor el va instruir dient que
ho representés «amb la rà-

bia d’un perdedor». Avui,
conversarà amb el públic.

Krapp, un escriptor ad-
dicte a l’alcohol que se
sent un fracassat tot escol-
tant unes gravacions fetes
anys abans, és un perso-
natge ideat per Beckett el
1958. Cluchey, el 1977,
quan va estrenar la seva
versió amb Beckett de di-
rector, era un pres que feia
set anys que havien indul-
tat i tenia uns 44 anys. Ell

no se sentia prou gran per
representar aquest perde-
dor. Però Beckett deuria
veure en ell una represen-
tació evident d’una perso-
na que ha d’assumir una
pena. Per Cluchey, Bec-
kett valorava els errors per
demostrar la humanitat,
tant en els seus personat-
ges, com en ell mateix.

32 anys després
Ara, Cluchey admet que ja

té l’edat per ser Krapp, el
fracassat, i manté el seu re-
coneixement d’haver co-
mès un error. Ara viu el
seu treball com un èxit, des
d’on procura convidar els
presos a conciliar-se amb
la vida gràcies al teatre.
Beckett, exigent, tot i que
valorava que els presoners
(fins i tot els que serien
executats) es refugiessin
en el teatre, no permetia a
Cluchey agrair els aplau-

diments del públic. Krapp
no podia deixar de ser un
frustrat. L’actor nord-
americà actua avui (22h) a
La Planeta amb el seu fill
Louis Beckett Cluchey,
que l’assisteix al so. El pa-
re admet que el dramaturg
li va salvar la vida, li ha do-
nat un ofici i sobretot li va
aportar l’esperança que
necessitava quan era dins
de la presó. Tancat, va diri-
gir i representar obres de

Beckett, però també de
Pinter, O’Neill... Quan va
sortir de la presó, el 1965,
Cluchey va estrenar una
obra pròpia, La gàbia amb
actors expresos. Va fer una
gira de set anys pels Estats
Units. Després, es traslla-
daria a Europa. A París va
conèixer Beckett i van
congeniar. I com es rep el
Tot esperant Godot dins de
la presó? «L’impacte sem-
pre és positiu.»

Rick Cluchey: «Samuel Beckett em va dir que interpretés el
personatge de Krapp amb la ràbia d’un perdedor»

J.B./ Barcelona


