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punt de vista legal ni econòmic”, as-
segura Espinosa, dels cinemes Giro-
na, que no compten amb projectors
digitals. Fonts de les distribuïdores
corroboren aquesta opinió, i posen
la proposta en quarantena. Però la
Generalitat ja s’ha interessat per la
iniciativa de Dalmau i ha encetat
converses per establir-hi alguna for-
ma de col·laboració.

Caiguda en picat de la VOSC
Una de les dades més preocupants al
voltant de la versió subtitulada en
català és que el seu nombre d’espec-
tadors va caure el 2012 en un 89%:
de les 53.050 entrades venudes el
2011 es va passar l’any següent a
5.987. Les estrenes subtitulades en
català van passar de 31 a 20, i
d’aquestes, les subvencionades van
passar de 8 a 5. Un dels motius que
esgrimeix el departament de Cultu-
ra per explicar aquesta disminució
és la modificació de les condicions
de la subvenció: a partir del 2012
s’exigia estrenar més d’una còpia
subtitulada per cobrar l’ajut.

Tot i així, la disminució és tan
bèstia que no s’explica només per
aquesta dada ni per la variabilitat del
mercat. Una repassada al llistat de
films confirma un altre dels motius
esgrimits: la majoria són títols de
baix potencial comercial. No hi ha
títols potents d’altres anys com El
discurs del rei o Midnight in Paris.
Les xifres de la versió subtitulada al
català són encara tan ínfimes –un
0,95% d’espectadors respecte al do-
blatge en català– que posen en evi-
dència el llarg camí que falta per re-
córrer en la normalització d’aquest
format.e

El cinema en català fa
rècord històric per a
l’any 2012

Els problemes pressupostaris
que arrossega el Govern han fet
que encara no s’hagin publicat
les ajudes al doblatge i subtitu-
lat previstes per al 2013. Això,
sumat a una presència menor a
la cartellera de cintes dirigides
al públic familiar –les que més
funcionen en català–, ha provo-
cat una caiguda d’estrenes en
català durant els primers mesos
de l’any. A Contracorriente
Films, que tenia previst doblar i
subtitular Grandes esperanzas,
finalment ha decidit no fer-ho.
Però des del Gremi d’Empresa-
ris de Cinema de Catalunya i la
conselleria de Cultura s’assegu-
ra que l’acord amb les majors
continua vigent i que en les prò-
ximes setmanes arribaran títols
importants com la cinta anima-
da Els croods i la fantàstica The
host. Mentrestant, la conselle-
ria treu pit amb les xifres d’es-
pectadors de cinema doblat al
català durant 2012: els 626.854
espectadors suposen un incre-
ment del 49,7% respecte als
418.833 del 2011. Tot i que sen-
se l’efecte Pa negre les xifres de
la versió original catalana han
caigut a nivells del 2009, el total
d’espectadors de cinema en ca-
talà va marcar el 2012 un rècord
històric.

DANSA

La força de Les Slovaks
torna al Mercat

Les Slovaks Dance Collective tor-
na aquest vespre al Mercat de les
Flors amb el seu últim espectacle,
Fragments. L’afany dels cinc inte-
grants de la companyia és connec-
tar al màxim amb el públic.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Als cinc ballarins que
formen la companyia eslovena Les
Slovaks Dance Collective els agrada
assumir nous reptes a cada nou
muntatge. El Mercat de les Flors ja
va presentar els seus dos primers
espectacles, Opening night i Journey
home, i aquest vespre mostrarà com
han evolucionat des d’aleshores
amb l’estrena de Fragments, el seu
últim treball. “Tornen a casa”, va dir
Francesc Casadesús, el director del
Mercat, parafrasejant el títol de
l’anterior muntatge, que va tenir
molt bona acollida. El teatre és co-
productor d’un espectacle que esta-
rà en cartell del 14 al 17 de març.

La novetat més destacada de
Fragments és que els coreògrafs han
treballat per primera vegada amb
una peça musical composta prèvi-
ament. No se’n van sortir posant
moviment a diverses músiques amb
què van experimentar, així que van
tornar a col·laborar amb el seu mú-
sic habitual, el compositor francès
Simon Thierrée, que tenia entre
mans una peça per a orquestra de
corda. Els ballarins van acceptar
treballar-hi abans d’escoltar-la:
“Trobem molt inspirador el seu uni-
vers, entre el romanticisme de Txai-
kovski i el minimalisme de Philip
Glass. Ens va agradar deixar-nos
sorprendre, no saber què faríem”,
va dir Milan Herich, un dels mem-
bres de la companyia. El tret més
destacat de la partitura és el seu ca-
ràcter cinematogràfic.

La dansa de Les Slovaks es carac-
teritza per la seva fisicalitat, pel seu
caràcter popular –“Volem despertar
emocions en el públic de la manera

més àmplia possible”, afirmen– i per
reflectir la relació personal dels in-
tegrants de la companyia. Es van co-
nèixer fent danses folklòriques i es
van unir com a col·lectiu el 2006,
quan ja havien desenvolupat les se-
ves trajectòries amb coreògrafs con-
sagrats com Anne Teresa de Keers-
maeker, Sidi Larbi Cherkaoui i Akh-
ram Khan. “En els primers especta-
cles hi havia passos de dansa
tradicional i elements de vestuari i
fins i tot vam cantar cançons tradici-
onals, però aquí no encaixaven. Amb
tot, n’ha quedat el ritme, l’estil, l’es-
sència”, va dir Anton Lachky.

A Fragments Les Slovaks també
han provat un nou mètode de
treball. Després d’experimentar
col·lectivament en els anteriors es-
pectacles, ara han desenvolupat la
peça a partir de les idees individu-
als de cadascun d’ells. La resta d’in-
tegrants de la companyia han aju-
dat a polir-les. “Això també ens ha
permès tenir una mirada des de fo-
ra del nostre treball”, va assenyalar
Lachky. A més de marcar el to, la
música dóna unitat a les aportaci-
ons de cadascun dels ballarins.

Pel que fa al contingut de l’espec-
tacle, els coreògrafs van avançar
ahir què tracta Fragments: “La vida,
la vida que vivim o que pensem que
vivim, la vida que somiem o la que
més aviat voldríem oblidar”. “Ens
agrada el terme tragicomèdia, el fet
de tractar temes fràgils amb un toc
d’humor, portar el públic seguint el
flux de la música del riure al plor, si
escau”, va dir Peter Jasko.

Com que la composició de Simon
Thierrée era massa breu per a les se-
ves necessitats, Les Slovaks van de-
cidir incloure a l’espectacle diverses
cançons de la cantant eslovena dels
anys 50 i 60 Melania Ollaryova –que
sona com una versió eslovena de Sa-
ra Montiel de jove–. La van triar no
pel contingut de les lletres sinó per
la melodia, l’atmosfera i l’estat
d’ànim que genera.e

La música i el vestuari unifica les aportacions que cadascun dels cinc
membres de Les Slovaks fan a Fragments. BART GRIETENS

La companyia eslovena estrena el tercer
treball, la tragicomèdia ‘Fragments’

FILMOTECA SUBTITULADA
Sessió d’ahir d’Aparajito, de

Satyajit Ray, a la Filmoteca de
Catalunya, que projecta

prioritàriament en versió
subtitulada al català. FERRAN FORNÉ


