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Un estudi econòmic del
Gremi d’Empresaris de
Cinemes assenyala que el
sector, a Catalunya, ha
deixat d’ingressar 25 mi-
lions d’euros en els darrers
quatre anys. Com en tots
els àmbits, la crisi es nota i
les dades empitjoren els
anys 2007 i 2008. El pro-
fessor de la UB José María
Gay de Liébana y Saludas,
autor de l’estudi, destaca
la important inversió dels
empresaris en un sector
que «no costa ni un cèntim
a l’Estat», i critica que
amb la llei «es destrossen
les regles del joc per art de
màgia». Segons dades del
gremi, el 2009 es van re-
captar 130 milions d’eu-
ros, amb 20 milions d’es-
pectadors a les sales. Amb
el primer esborrany de la
llei, que marcava l’obliga-
torietat al 50% en català en
els films amb més de quin-
ze còpies, es passaria a
70,5 milions i 10,6 milions
d’espectadors; mentre que
amb la versió definitiva,
que no marca nombre de
còpies, els resultats serien
de 27,6 milions de recap-
tació i 3,8 milions de pú-
blic. «Hi ha hagut molta
intoxicació mediàtica de la
conselleria», etziba Tarra-
zón. Assegura que «el ca-
talà no és el problema» i
que els motius de la pro-
testa són purament econò-
mics, però que per norma-
litzar la situació primer «la
còpia catalana ha de ser
rendible, s’ha de crear una

demanda que no existeix».
La llei, diuen, serà una llo-
sa que s’afegeix als mals
del sector: la pirateria, el
canvi d’hàbits dels espec-
tadors i el fet que bona part
de la producció autòctona

es fa d’esquenes al públic.
El president de l’Acadè-

mia del Cinema Català,
Joel Joan, en declaracions
a Europa Press, va insistir
que la llei «és coixa» per-
què hauria d’«abolir» el

doblatge, però defensa que
la meitat dels subtítols esti-
guin en castellà i l’altra
meitat, en català: «No ente-
nem el pànic que la traduc-
ció al català faci fugir la
gent del cinema. Animem

que els exhibidors vegin la
llei com l’oportunitat de te-
nir més gent a les sales, per-
què el català no treu espec-
tadors: l’entenen a la per-
fecció i és líder en la ràdio i
la televisió», sosté.

Tancada de cinemes contra la nova llei el
mateix dia que es lliuren els premis Gaudí
Els exhibidors radicalitzen el seu discurs apocalíptic i denuncien que la norma que ha aprovat el govern arruïnarà el sector
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l fet que els cinemes
es buidin no és degut

a la crisi del cinema. Mai
com ara la gent veu cine-
ma i té una àmplia cultu-
ra cinematogràfica; el que
succeeix és que, com es re-
peteix diàriament (fins a
cansar) en els mitjans, en
les tertúlies i en les con-
verses privades, la mane-
ra de veure cinema està
canviant (com la manera
d’escoltar música, de lle-
gir i fins i tot de disfrutar
de l’òpera). Els canals di-
gitals de cinema, els re-
productors de Blu-ray, el
home cinema, internet, el
top manta han creat una
mena de txa-txa-txa que
ha fet minvar l’assistència
física a les sales de projec-
ció. Això fa que el sector
pugui entrar en una certa
crisi que és lògic que els
empresaris vulguin
afrontar. El que no és lí-
cit és aprofitar la llei del
català per carregar el
mort de la crisi al doblat-
ge en català. Ans al con-
trari, com el cinema en
3D, el català pot ser una
via que ajudi a recuperar
espectadors. L’experièn-
cia del català de la ràdio i
la televisió així ho de-
mostra.

E

● El cineasta Josep Maria Forn re-
brà la setmana que ve el premi
Gaudí d’honor, un reconeixement
instituït per l’Acadèmia del Cine-
ma Català per honorar una trajec-
tòria rellevant en l’àmbit cinema-
togràfic del país. En la primera edi-
ció, l’any passat, el guardó va ser
per a Jaime Camino. Forn (Barce-
lona, 1928), acumula un bagatge

● El Gremi d’Empresaris de Cinemes de
Catalunya ha radicalitzat la seva protesta
contra la nova llei que ha de regular el sec-
tor i ha convocat una vaga de protesta per

de més de 250 pel·lícules, entre les
quals hi ha El coronel Macià
(2006), Companys, procés a Cata-
lunya (1979) i La piel quemada
(1967). Els dos últims títols es van
reposar a la pantalla gran l’any
passat. L’acadèmia va convocar
ahir tots els nominats en la segona
edició dels premis Gaudí en un ac-
te a la Pedrera. Les pel·lícules més

l’1 de febrer, el mateix dia que es lliuren
els premis Gaudí de l’Acadèmia del Cine-
ma Català. L’entitat engega una campa-
nya d’accions per escenificar el desacord
dels exhibidors i començarà tancant 74 ci-

nemes dilluns que ve, en total unes 525
pantalles de les 795 que hi ha a Catalunya.
El president del gremi, Camilo Tarrazón,
denuncia que «el govern vol fer política
lingüística a costa de les empreses priva-

ben situades són Trash (amb tretze
nominacions), The Frost (El Ge-
bre) i Xtrems (amb onze cadascu-
na). Ahir també es van donar a co-
nèixer els nous membres d’honor
de l’acadèmia: l’actriu Montserrat
Carulla, el director Antoni Padrós,
el crític Arnau Olivar, el director
de cinema i exhibidor Fermí Mari-
món i el tècnic Jesús Pérez.

des» i assevera que la norma és una «aber-
ració» que provocarà el tancament de ci-
nemes. El govern va aprovar la llei del ci-
nema de Catalunya el 12 de gener i ja ha
començat la tramitació parlamentària.

Josep Maria Forn, premi Gaudí d’honor
Els nous membres d’honor de l’acadèmia, amb el Gaudí d’honor, Josep M. Forn (al centre), ahir. / QUIM PUIG

La culpa és del
txa-txa-txa i no
del català

el contrapunt
JAUME VIDAL

● El coreògraf i ballarí
Cesc Gelabert enveja la
simplicitat de Im (golde-
nen Schnitt I de Gerhard
Bohner des que la va veu-
re, en l’estrena a Berlín el
1989. Set anys més tard,
s’arriscaria a fer una re-
construcció, una revisió,
que respecta l’espai, la
músic i les passes però que
ha bastit després de netejar
les restes de ballarí de
Bohner (que també l’inter-
pretava) per reomplir-lo
amb el seu bagatge perso-

nal. La peça es va estrenar
el 1996 i, el 1997, va fer
petit el Lliure de Gràcia,
tot i la por que una coreo-
grafia «tan freda» no po-
gués captivar el públic me-
diterrani. No ha deixat de
representar-la; l’ha inclòs
al seu repertori. Acumula
més de cent funcions «a
mig món». Des de dijous i
només fins diumenge, Ge-
labert mostra el solo en
l’amplitud de la sala Fabià
Puigserver. I no té pudor
en dir que, amb 15 anys
ballant-lo, l’ha «millorat»,

se l’ha fet més seu i ha en-
tès cada moviment de la
peça abstracta d’un crea-
dor rigorós i estimat pel
sector, tot i que l’energia
de Pina Bausch, el rele-
gués a un injust segon pla.

La secció (daurada) I
(tal com la tradueix Gela-
bert) manté un equilibri
entre la bellesa i la vellesa.
De fet, Bohner estrena
aquesta peça (la comença
a preparar tres anys abans
parlant-ho amb l’artista
Vera Röhm que fa una ins-
tal·lació) quan acaba de

morir el seu company i
conscient que ell té una
malaltia que no superarà.
La secció daurada és una
mesura de proporció hu-
mana que respecta l’equi-
libri de la natura.

La peça s’interpreta
amb música de J.S. Bach
(El clavecí ben temperat
vol.1 preludi i fuga 1-12,
interpretats per Keith Jar-
ret). La mateixa versió
proposada per Bohner. Els
vuit primer moviments
parteixen d’evolucions
geomètriques. Després hi

ha 13 seccions en què es
mostren les parts del cos,
del cap als peus, emmar-
cant-les entre les fustes co-
ronades amb un metacrilat
de Röhm. Acaba amb una
caminada («recórrer el ca-
mí de la vida») i un darrer
tram misteriós (que trans-
porta «més enllà de la vi-
da»). La posició del ballarí
final coincideix amb el
primer compàs de l’obra.

Un regal, una oportunitat
Per Lidia Azzopardi, és
una sort poder gaudir

d’aquest clàssic, interpre-
tat per un ballarí que no és
el seu coreògraf, un fet in-
sòlit en la dansa contem-
porània actual. De fet,
Àlex Rigola qualifica de
«regal per a la ciutat»
l’oportunitat de poder re-
visitar aquesta coreogra-
fia. Bohner en va fer tres
versions més, amb altres
artistes, sempre vinculant
la dansa a l’espai. Gelabert
també ha provat el segon
quadre però considera que
el germen és aquest treball
amb les fustes de Röhm.

Cesc Gelabert «millora» la revisió d’una peça de Bohner
JORDI BORDES / Barcelona


