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CULTURES

La pel·lícula d’animació Chico &
Rita ha estat la gran sorpresa del ci-
nema català amb la seva selecció
entre els nominats als premis Os-
car. I una petita porció de culpa és
d’un igualadí, Jordi Castelltort,
productor executiu de l’estudi d’a-
nimació Acció, al qual els respon-
sables del film van encarregar de
desenvolupar «vint i tants minuts
de metratge». Castelltort veu pos-
sibilitats que Chico & Rita, «amb la
qualitat que té», triomfi als Oscar. 

La intervenció de l’estudi d’a-
nimació va ser estrictament en el
procés de producció, sense inter-
venir en la creació. Malgrat tot, un
terç dels 94 minuts que dura la
pel·lícula han sorgit d’Acció: «vam
col·laborar a desenvolupar les se-
ves idees, en un moment en què el
temps se’ls tirava a sobre. Ens van
llogar com podien haver llogat un
taxi» per anar ràpid i tenint en
compte la seva experiència de 22
anys en el camp de l’animació.

Castelltort creu que Fernando
Trueba, Javier Mariscal i Tono Er-
rando, que van emprendre Chico
& Rita sense haver fet abans cap al-
tra producció audiovisual d’ani-
mació, «no sabien la feina que
comporta, que requereix un temps
molt llarg perquè és laboriós de fer-

la. Que no es pot ser perfeccionis-
ta fins a l’extrem de qüestionar el
detall en un pla, quan en calen 24
per segon, perquè això encareix el
producte». Els més de 20 minuts
que es van encarregar a Acció no
són un minutatge que vagi tot se-

guit, sinó una sèrie de seqüències
i plans aleatoris en la narració. El
productor executiu afirma que
«ens van donar els més laboriosos
en animació en 2D, que és la nos-
tra especialitat».

La repercussió que ha aconse-

guit Chico & Rita amb la nomina-
ció, i que encara es pot engruixir
més, «em fa moltíssima il·lusió,
com també em feia il·lusió per Pa
negre, com amb qualsevol pro-
jecte que surti de la indústria au-
diovisual catalana». I això que
Chico & Rita, ambientada a la
Cuba dels anys 40 i amb una his-
tòria entre una jove pianista apas-
sionat pel jazz i una noia que som-
nia ser una gran cantant, no té res
a veure amb els continguts peda-
gògics per als infants que caracte-
ritza la producció d’animació d’Ac-
ció. «Jo no l’he vist tota sencera»,
admet Castelltort, «però crec que
fins i tot hi ha un parell de se-
qüències pujades de to».

Si l’igualadí és modest a l’hora
de puntualitzar la participació de
la seva productora en la pel·lícula
nominada, també ho és a l’hora de
precisar que ell −«l’únic de l’estu-
di que no sé dibuixar»− va limitar-
se a parlar «un parell de cops»,
amb Mariscal i Errando, mentre
que «a Trueba no el vaig veure». Els
mèrits els atribueix als seus socis
Hilari i Miquel Pujol, responsables
de la part creativa d’Acció. Un es-
tudi en què  l’esparreguerí Joan Es-
pinach és director d’animació, i
que en plena producció pot tenir
contractades cap a 300 persones.
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«Per fer ‘Chico & Rita’ ens van llogar
perquè se’ls tirava el temps a sobre»
L’estudi d’animació de l’igualadí Jordi Castelltort ha produït 20 minuts del film nominat als Oscar

Chico & Rita, dirigida per Fernando Trueba, Javier Mariscal i Tono Errando, explica la història d’una parella de músics a la Cuba de final dels 40
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L’igualadí Jordi Castelltort va ser reconegut amb el Premi Joan Poch de
Mallerich, durant la celebració del Festival Zoom del 2010. Com a productor
executiu de l’estudi d’animació Acció, se li va valorar la seva aportació als
populars dibuixos 10 + 2, que han instruït de manera amena i didàctica als
infants catalans a través del Club Super 3. Castelltort, amb estudis de cièn-
cies econòmiques, polítiques i comercials, ha dedicat gran part de la seva ac-
tivitats dels anys 80 als estudis Acció, amb seu a Cerdanyola del Vallès.



Reconegut al Zoom pels populars dibuixos «10 + 2»

El món de la cultura comme-
morar enguany el centenari del
naixement del compositor Xavier
Montsalvatge amb una exposició
que s’inaugurarà el 6 de març al
Palau Robert (i que viatjarà a Gi-
rona, Madrid i Nova York), con-
certs a diferents ciutats europees,
una biografia definitiva i un do-
cumental amb material inèdit. 
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Celebració del centenari
de Xavier Montsalvatge

HOMENATGES

Els treballadors del Liceu pre-
sentaran avui en la seva primera
reunió amb l’empresa una pro-
posta que no passa per aplicar un
Expedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO), segons va explicar
ahir el president del comitè d’em-
presa, Manuel Martínez. Una pro-
posta, va dir, que «aposta pel futur,
perquè no hi hagi acomiada-
ments». El Gran Teatre del Liceu de
Barcelona va anunciar dimecres la
decisió de suspendre durant dos
mesos la seva activitat artística i ne-
gociar per a aquest període un
ERO amb els representants del
personal per compensar el dèficit
de 3,7 milions d'euros per les me-
nors subvencions públiques i in-
gressos propis. «No dubtem que hi
hagi aquest dèficit, però no ens cre-
iem que es degui a una reducció de
l’aportació de la Generalitat, com
ells argumenten, i per això no po-
dem assumir la culpa d’una mala
gestió de la direcció», va afirmar
Martínez. La representació sindi-
cal desconeix a qui afectarà l’a-
nunciat ERO, però sí que «l’atura-
da total a la casa inclourà la ma-
joria dels gairebé 400 treballadors,
a excepció dels directius, amb els
sous més alts, algunes persones
d’administració i taquilles i un
mínim de subcontractats de neteja
i seguretat». El tinent d’alcalde de
Cultura de l’Ajuntament de Bar-
celona, Jaume Ciurana ha des-
cartat que la situació del Liceu
s’estengui a equipaments com
l’Auditori.
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Els treballadors
del Liceu porten
a l’empresa una
proposta que no
passa per l’ERO


