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PEDRO VALLÍN
Madrid

D efinir Adolfo Blan
co (Aranda de Due
ro, 1963) com un
distribuïdor d’èxit
pot semblar unapa

radoxa en aquests temps, però
s’ajusta bastant a la realitat. La se
va feina al capdavant d’A Contra
corriente Films ha convertit la se
va empresa en una de lesmés sol
vents en un marc de crisi del
sector i de crisi global. Avui l’am
baixada de França el nomena Ca
valler de les Arts i les Lletres en
consideració al seu compromís,
entre altres cinematografies, amb
el cinema francès.

Diriaqueésafrancesat?
No, gens ni mica. Ho entenc com
un elogi, però no. De nen m’agra
daven les pel∙lícules de Louis de
Funès, però gaudiamoltmés amb
El llibre de la selva o Chitty Chitty
Bang Bang. Va ser d’adolescent
quan vaig començar a interessar
me pel cinema francès. I ara gau
deixod’unabonapel∙lículaameri
cana tant comd’una francesa. Sóc
molt espanyol, i em sento català
fins al moll de l’os perquè és on
visc. I lesmeves filles i lamevado
na són catalanes. No em sento or
gullósde ser espanyol sinóafortu
nat: henascut aquí im’agrada.Or
gullós estaria d’una cosa que
comportésmèrit. Inosócparticu
larmentafrancesat,peròsíqueen
vejo la sensibilitat deFrança cap a
les seves coses.

Com va començar en el
cinema?
Lameva família teniauncinemaa
Aranda de Duero, on passava els
estius i veia molt de cinema.M’hi
vaig aficionar de nen. Em vaig
plantejar estudiar cinema, però
emvaigdeixaraconsellar ivaig fer
Filologia Hispànica i Direcció
d’Empreses. Vaig entrar al món
editorial, que també m’atreia, i
gràcies a això vaig acabar a Fil
max, fa gairebé 25 anys. Em vaig
adonarque ladistribucióéselmés
divertit del negoci. Em sento pri
vilegiat perquè veig moltíssim ci
nema i cada decisió que prenc és
per defensar una pel∙lícula que

m’agrada o deixarne passar una
quenom’agrada.

I la seva tornada a l’exhibició,
amb la compra dels cinemes
Verdi, ésuncomptepersonal?
Nohaviapensatquefoscaptorna
da.Aquellaexhibicióvaserunne
goci familiar de què va viure el
meu avi, però ja ni tan sols el meu
pare.Tampocnosentoquehiesti
gui gaire ficat. Les sales tenen els
seus equips, les seves regles del
joc. Els Verdi, com els Conde Du
que, els percebem com una opor

tunitat i gairebé una necessitat.
Amb els Verdi ens vam dir que
calia intentarho:sónunscinemes
amb un públic molt cinèfil, acti
vista i apassionat, d’aquests que
falten. Només faltaria que es
tanquésunllocaixíquanestemtot
el dia lamentant que es perdin
cinèfils.

Creuque les sales urbanes te
nenfutur?
Les sales urbanes són les que te
nenfutur.Nohodicjo:LucasiSpi
elberg no fa gaire, en una confe

rència a la universitat del sud de
Califòrnia, afirmavenqueesman
tindrien alguns cinemes impor
tants en grans ciutats i que conti
nuarien sent un gran negoci per
què anar al cinema és un pla, i un
pla molt barat. En sales de versió
original,Madrid aramateix enca
ra tépotencial decreixement, tot i
aixòBarcelonaestà saturada.

Endistribució l’èxit i el fracàs
es jugaenunapel∙lícula?
Ara el joc de la distribució és tan
complex que gairebé cada distri

buïdora té un model diferent. El
queatotesensuneixés lavulnera
bilitat: unapel∙lícula importanten
què t’equivoquis pot posarte en
seriosos problemes. És un negoci
perillós.Maco, peròmolt arriscat.
Jo en 25 anys he tingutmoltsmés
disgustos que alegries i potser per
aixòtens lasensaciód’haveraprès
algunacosa.

El seu repòquer va ser Into-
cable.
Sí,esclar.Intocablevaserunabans
i undesprés, nonomésa la vidade
l’empresasinódiriaquealadetots
els que hi treballem. Tenim assu
mit quenoes repetirà. Peròensva
donar tranquil∙litat empresarial.

Com es lluita contra l’efecte
d’unèxit així?

Hi ha dos moments de risc en el
negoci de la distribució. Als festi
vals agraden totes les pel∙lis, sigui
perquèes veuendefrancoperquè
entre pel∙lis difícils, quan en veus
una que té alguna cosa, la valores
més. Així que no has de prendre
decisions no revisables en un fes
tival. I l’altre moment difícil és
l’èxit. Hi ha moltes empreses del
sector que estan desaparegudes o
a punt de desaparèixer per culpa
d’un èxit. Si t’ho creus, comences
a pensar que cada any pot ser així
i que pots ampliar les dimensions
de l’empresa. Jo he tingut la sort
de treballar en alguna de les
empreses que més problemes
d’aquest tipus ha tingut. I quan va
passar això d’Intocable, ens vam
lligaralpaldelvaixellpernosentir
els cantsde sirena.!

EMILIA GUTIÉRREZ

AdolfoBlancoahir als cinemesVerdi deMadrid; avui seràdistingit per l’ambaixadadeFrança

“Els cinemes urbans
són els que tenen futur”
Adolfo Blanco, fundador i conseller delegat d’A Contracorriente Films

LES SALES DE BARCELONA

“Noenspodemqueixar
deladesapariciódels
cinèfils ideixarqueels
cinemesVerditanquin”

EL PERILL DE L’ÈXIT

“Desprésd’‘Intocable’
ensvamlligaralvaixell
pernodeixar-nosendur
pelscantsdesirena”

ENTREVISTA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ha estat un procés llarg que ha
mantingut l’Institut del Teatre
sense lídervisibledurantuntemps
que sembla gairebé increïble: 18
mesos des que vamarxarne Jordi
Fontacomençamentsdel’anypas
sat.Unprocésquefinalmenthaar
ribat al final. Ladirectorade teatre
iprofessorade l’InstitutdelTeatre
Magda Puyo (Móra laNova, 1960)
és la candidata proposada a la pre
sidència de la Diputació de Barce
lona com a nova directora general
de la institució docent, després de
ser seleccionada en un concurs al
qual es van presentar, entre d’al
tres, la directora de Serveis Cultu
rals del mateix Institut, Mercè
Saumell, o l’exdirector de la Ins
titució de les Lletres Catalanes,
Oriol Izquierdo.
Puyo, que ja vadirigir el Festival

SitgesTeatreInternacional,queva
ser membre del consell assessor

delTNC iqueésparella de l’actual
director del Grec, Ramon Simó,
serà previsiblement nomenada al
càrrec la setmana que ve, un cop
acabat el període d’al∙legacions,
per la presidenta de la Diputació,
Mercè Conesa. I tindrà el repte de

conduir la sempre complicada
institució en un moment en què
l’ofertad’estudisescènicsesmulti
plica i va en direccions no precisa
ment paral∙leles a la del centenari
Institut.
LlicenciadaenFilosofiaiCiènci

es de l’Educació per la Universitat
deBarcelona,al’InstitutdelTeatre
ha estat professora de Direcció i
Interpretaciódesdel 1996, coordi
nadoraacadèmicadel2009al2011
i directora pedagògica de l’Escola
Superiord’ArtDramàticel2012iel
2013. La seva trajectòria teatral va
començar amb la creació del
col∙lectiuMetadones, on va dirigir
La Bernada es calva i Medea Mix.
Hadirigit tantensalesalternatives
–aquestanyvatornarapresentara
Atrium l’èxit Confidències a Al∙là i
va dirigir Mercè Arànega i Anna
Güell a L’alè de la vida, de David
Hare, a la SalaMuntaner– com en
teatres institucionals i privats. En
treelspremisqueharebutdestaca
elde lacríticaperPesombra.!

Puyo liderarà l’Institut delTeatre
després d’un any imig sense director

DAVID RUANO

Magda Puyo

Col·labora

Ciutats i teatres on es representarà l’òpera

Sabadell T.M. La Faràndula 28, 30 octubre i 1 novembre

Reus Teatre Fortuny 3 novembre - Lleida Teatre de la Llotja 6 novembre

Manresa T. Kursaal 11 novembre - St. Cugat del V. T.-Auditori 13 novembre

Granollers T. Auditori 15 novembre - Tarragona T. Tarragona 20 novembre

Dtor. d’orquestra i del cor: Daniel Gil de Tejada - Dtor. d’escena: Pau Monterde

Assistent d’escena:Miquel Gorriz - Disseny d’escenografia: Elisabeth Castells

Intèrprets:

Toni Marsol, Núria Vilà, Carles Daza, Marta Matheu, Jordi Casanova,

Laura Vila/Anna Tobella, Eugènia Montenegro, Xavier Aguilar i altres.
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