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La nova llei del cinema exclou les pel·lícules europees 
X.S. 

BARCELONA. El juny del 2012 la Co-
missió Europea va tombar la llei del 
cinema pel “tracte discriminatori” 
que representava per al cinema eu-
ropeu que les pel·lícules espanyoles 
quedessin excloses de l’obligació de 
subtitular o doblar la meitat de les 
còpies al català. Ahir, finalment, la 
llei va tornar a alçar el cap. La Gene-
ralitat va presentar una nova versió 
de la llei que elimina el problema 
per la via ràpida: totes les pel·lícules 

europees quedaran excloses d’obli-
gacions idiomàtiques. Així, d’acord 
amb la llei, el cinema europeu –sigui 
quin sigui el percentatge europeu de 
producció– es podrà estrenar a Ca-
talunya en qualsevol llengua i ver-
sió. Dit això, el Govern intentarà ar-
ribar a acords amb les distribuïdo-
res per fomentar el doblatge i el sub-
titulat en català.  

Aquesta modificació de la llei no 
serà l’única. Segons el conseller 
Mascarell, la nova normativa prio-
ritza arribar a acords industrials 

amb les diferents parts del sector. 
Les quotes i penalitzacions pre-
vistes per la llei anterior només 
s’aplicarien si després de sis me-
sos de l’entrada en funcionament 
de la llei no s’arribés a un acord. 
La nova llei del cinema també 
modifica el sistema d’obligacions 
perquè funcioni per sessions i no 
per còpies, i preveu donar més 
suport al subtitulat i concentrar 
els esforços del doblatge al català 
en les grans superproduccions i 
el cinema infantil.e

OPINIÓ

Mà d’obra  
barata per  

al teatre 

SANTI FONDEVILA 
●● Becaris. Ves per on el Teatre Na-
cional de Catalunya ha parit una 
companyia amb becaris que ha ba-
tejat com ITNC, que deixa clar que 
la iniciativa del colós de les Glòries 
i l’Institut del Teatre segueix l’espe-
rit de l’ITDansa. Els becaris només 
hi estaran un any lectiu. Després 
vindran cares noves. I els becaris 
sortiran a un mercat laboral com-
pletament saturat i asfixiat per la 
falta de recursos financers públics 
i privats. La qüestió, a més, és que els 
becaris treballen un any al TNC amb 
un sou de 420 euros. Això vol dir que 
estan ben per sota del salari mínim. 
Això vol dir que el TNC disposarà 
d’una mà d’obra formada en una en-
titat pública però als quals encara 
no es considera professionals. “Per 
ells faran, si volen ser becaris explo-
tats per la iniciativa pública”, escri-
via l’actor i gestor cultural Andreu 
Solsona al Facebook. I afegia que 
potser l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya hi 
podria dir alguna cosa. Conec de pri-
mera mà el que significa ser becari 
perquè durant anys he vist passar 
per la redacció de La Vanguardia 
grups de nois i noies entusiasmats. 
Les empreses els fan servir com a 
mà d’obra barata per tapar forats. Si 
traslladem la qüestió al teatre, no 
costa gaire pensar que els intèrprets 
i tècnics que treballin al TNC ocupa-
ran un lloc que deixa d’existir en un 
sector de professionals castigadís-
sim per la crisi.  

● El conseller, content. El conse-
ller de Cultura prefereix mirar la 
part positiva de la iniciativa. Dues 
institucions, una de les quals cente-
nària –l’Institut del Teatre–, i l’altra 
a l’adolescència, col·laboren en un 
projecte d’aprenentatge per als jo-
ves. Cal felicitar-se, diu el conseller. 
Per què? Perquè el TNC gasta 
menys i la conselleria no haurà de 
retallar més? Perquè més val això 
que res? Perquè formem futurs pa-
rats? Perquè introdueixen al sector 
un element més de precarietat? 

● Subvencions per què? Tinc un 
amic que té una amiga, fins aquí tot 
molt normal, que va ser becada per 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural. L’artista ha començat la fei-
na i el meu amic ha assumit les des-
peses mínimes de la creació fins que 
arribi, potser a l’octubre o al novem-
bre, el pagament de la beca. Aquesta 
manera de funcionar no va enlloc. I 
no em vinguin amb punyetes de per 
què ha d’estar subvencionat l’art. 
¿Que es pensen, vostès, que no pa-
garan les autopistes de Madrid res-
catades pel govern espanyol?

El traspunt

CINEMA

El D’A explora el cinema 
d’autor actual en 60 pel·lícules

 
El D’A pren la temperatura al cine-
ma d’autor actual des del 25 d’abril 
fins al 4 de maig. Philippe Garrel, 
Tsai Ming-liang i Denis Côté seran 
alguns dels noms propis de la quar-
ta edició del festival barceloní. 

edició del D’A en conserva un de si-
milar al del 2013, al voltant dels 
250.000 euros. “Són els fruits de la 
feina feta, que sobretot es concreten 
en una programació de la qual es-
tem molt orgullosos”, va explicar 
ahir el director, Carlos R. Ríos. 

N’hi ha per a això i per a més. La 
secció Direccions inclou algunes de 
les joies que més han brillat als fes-
tivals de cinema l’últim any: la pre-
miada a Venècia Stray dogs, de Tsai 
Ming-liang; La jalousie, de Philippe 
Garrel amb el seu fill Louis; la inau-
gural Un castillo en Italia, de Vale-
ria Bruni Tedeschi, també amb Lou-
is Garrel, i la imponent Norte, del fi-
lipí Lav Diaz –més de quatre hores 
de pel·lícula–. I això és només la 
punta d’un iceberg del qual, segons 
Ríos, al voltant d’un 80% no arriba-
rà a sales comercials i que conté 24 
estrenes a Espanya, 37 a Catalunya 
i fins i tot alguna estrena europea i 
mundial. “Alguns autors ja ens bus-

quen perquè volen ser al festival. 
El D’A comença a ser una cita in-
fluent”, presumeix Ríos. 

Un dels protagonistes del fes-
tival serà el canadenc Denis Côté. 
El D’A repassarà les vuit pel·lícu-
les dirigides en els últims nou 
anys per aquest antic crític que 
ha triomfat a Locarno i la Berli-
nale, tant a través de la ficció com 
del documental, sovint esborrant 
la frontera que els separa. 
 
Un cinema estètic i polític 
Un dels plats forts del D’A serà el 
cicle Un impuls col·lectiu, una mi-
rada al nou cinema espanyol que 
està sorgint als marges de la in-
dústria i amb fórmules de narrar 
inèdites. “És un cinema que 
aposta per una estètica diferent 
i que així elabora un gest polític”, 
apunta Carlos Losilla, comissari 
d’un cicle que inclou títols del 
col·lectiu Los Hijos, de Chema 
García Ibarra i de Daniel Castro, 
entre d’altres. El cinema català 
estarà representat al cicle amb 
obres com Sobre la marxa, de 
Jordi Morató, però també gaudi-
rà de protagonisme al D’A amb 
l’estrena de dos films esperats: 
Stella cadente, de Lluís Miñarro, 
i 10.000 km, de Carlos Marques-
Marcet, cloenda del festival.e

XAVI SERRA 
BARCELONA. Més de 60 títols for-
maran part de la programació de la 
nova edició del D’A, el Festival In-
ternacional de Cinema d’Autor de 
Barcelona, que se celebrarà del 25 
d’abril al 4 de maig i incorpora la seu 
de la SGAE a les ja habituals: l’Ari-
bau Club, la Filmoteca i el CCCB. 
Arribats a la quarta edició, el festi-
val guanya jornades respecte a l’any 
passat –passen de set a deu– i escur-
ça el programa de 67 pel·lícules a 60. 
Però en essència, el D’A manté la ve-
locitat de creuer. Mentre festivals 
com l’Alternativa veuen minvar el 
seu pressupost cada any, la nova 

Philippe Garrel i Tsai Ming-liang, ganxos del festival

UN CASTELL PER INAUGURAR 
Valeria Bruni Tedeschi obre  
el D’A amb el drama familiar 
Un castillo en Italia. FESTIVAL D’A
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