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cia, i possibiliten in extremis la fu-
gida dels personatges. I el film con-
clou amb un pla d’un storyboard. “Jo
no sé què va passar amb les meves
il·lustracions –confessa Bruno–. El
John se les va emportar un dia i no
les vaig tornar a veure. Potser ni tan
sols van arribar a les mans de Tony
Mendez”. Bruno sospita que en rea-
litat no el necessitaven per a res. “Al
cap i a la fi, tot era un frau. Però ha-
vien de tenir algú allà fent dibuixos
perquè semblés real. I suposo que el
John em volia donar un cop de mà”,
barrina.

La medalla d’or de Chambers
Un dia Chambers i Lydell es van pre-
sentar molt somrients i van dir:
“S’ha acabat, ja han marxat”. Bruno
va suposar que es referien a l’equip
que feia localitzacions. “Després va
dir que la pel·lícula estava aturada
o cancel·lada i allò va ser tot”.

Després d’Argo, i gràcies a Cham-
bers, Bruno va conèixer el director
John Landis i va treballar amb ell en
films com Schlock i Un home llop
americà a Londres. Després va mar-
xar a Mont-real a dirigir escenes del
film animat Heavy metal i en acabar
va tornar a Los Angeles i va fer una
visita a Chambers. “Em va pregun-
tar si volia veure una cosa especial.
Va dir: «Sé que ets un americà lleial
i no diràs res a ningú», i va mostrar-
me una medalla d’or. «És l’honor
més alt que pot rebre un ciutadà
americà per un servei al país». I va
afegir que n’estava més orgullós que
de l’Oscar per El planeta dels simis.
Vaig preguntar-li com l’havia acon-
seguit, però em va assegurar que no
m’ho podia dir”.

La descoberta de la seva implica-
ció en la trama d’Argo ha revifat en
Bruno els records del seu amic
Chambers, mort el 2001. “Era una
persona molt noble i divertida, i un
geni del maquillatge cinematogrà-
fic. Sempre vestia de blanc i era molt
carismàtic, un d’aquells personat-
ges més grans que la vida. Sovint vi-
atjava a Washington i, segons deia,
hi ensinistrava agents de l’FBI a po-
sar-se perruques, maquillatge, bar-
bes postisses, etc., per canviar l’apa-
rença. Però m’imagino que, en rea-
litat, els seus alumnes eren de la
CIA”. Bruno està encantat amb el
retrat que John Goodman fa de
Chambers a la pel·lícula d’Affleck.
“Em va fer somriure. I a John
Chambers també li hauria encantat
–assegura–. I que consti: és veritat
que el John deia Argo fuck yourself
–acudit recorrent del film–. Moltes
vegades”.

A partir dels anys 80, Bruno es va
especialitzar en efectes visuals i va
treballar en films com Caçafantas-
mes i Poltergeist, i es va convertir
poc després en col·laborador fre-
qüent de James Cameron i partici-
pant en films seus tan importants en
el camp dels efectes com Termina-
tor 2, Titanic o Avatar. No ha gua-
nyat l’Oscar per casualitat. “Em fa
una mica de vergonya parlar de tot
això. Conec molta gent involucrada
en la pel·lícula de Ben Affleck i quan
els explico que jo vaig ser allà, sem-
pre em pregunten: «Al rodatge?»
Suposo que seria més elegant no
parlar-ne. Però quan la pel·lícula va
triomfar als Oscars vaig dir-me:
«Què coi. Jo hi era!»”eWARNER
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La llei de propietat intel·lectual
perseguirà les webs d’enllaços

La nova llei també limitarà molt
més el concepte de còpia privada. La
Unió Europea ja va emetre un dicta-
men en aquest sentit: la sentència
Padawan. Aquesta sentència va de-
clarar il·legal el cànon digital aplicat
indiscriminadament a còpies fetes
amb un objectiu empresarial o les
que fan les administracions.

La SGAE, en contra
L’avantprojecte de la nova llei ha in-
quietat força el sector. Vuit entitats
de gestió de drets d’autor, entre les
quals les dues principals, la SGAE i
VEGAP, van assegurar ahir en un
comunicat conjunt que la nova nor-
mativa perjudicarà “greument” els
ciutadans: “El nou model de còpia
privada que pretén consolidar el go-
vern suposa que tots els ciutadans
es veuen injustament obligats a in-

demnitzar un mal que ells no han
causat”, asseguren. Les vuit enti-
tats critiquen el fet que el govern
obligui a fer auditories, assegu-
ren que amb aquesta mesura no
es garantirà la transparència, i
demanen a Wert que rectifiqui.

L’any passat la pirateria va
fer perdre al sector cultural
1.220 milions d’euros. Segons la
Coalició de Creadors d’Indús-
tries de Continguts, un grup de
pressió a favor de la propietat
intel·lectual en l’àmbit espa-
nyol, el 2012 es van piratejar
continguts culturals per valor
de 15,5 milions d’euros. Segons
aquest grup de pressió, si els
1.220 milions d’euros es pagues-
sin a les propietats, la facturació
actual de les indústries culturals
s’incrementaria un 51%.e

NÚRIA CLOSAS
BARCELONA. La nova llei de la pro-
pietat intel·lectual serà molt més
dura en la seva lluita contra la pira-
teria. Així ho va assegurar ahir la vi-
cepresidenta del govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaría, des-
prés del consell de ministres. Des-
prés de molts estira-i-arronses,
l’avantprojecte es va aprovar ahir.
La nova llei tindrà tres prioritats:
reforçar els mecanismes de control
de les entitats de gestió de drets
d’autor, revisar el concepte legal de
còpia privada i intensificar la lluita
contra la pirateria.

La nova llei permetrà perseguir
les pàgines d’enllaç a webs que no
respectin els drets d’autor. El text
de la nova normativa especifica
que aquestes webs podran ser ob-
jecte d’importants sancions: “Es
podran perseguir les webs que tin-
guin com a activitat principal faci-
litar de manera específica i massi-
va la localització d’obres i prestaci-
ons que s’ofereixen sense autorit-
zació”. Si aquestes webs fan cas
omís de les peticions, perquè reti-
rin els continguts denunciats es
considerarà que estan cometent
infraccions molt greus i s’imposa-
ran multes que podran ser d’entre
30.000 i 300.000 euros.

El ministre d’Educació, Cultura i
Esports, José Ignacio Wert, va asse-
gurar ahir que la nova normativa
obligarà les entitats de gestió, com
ara la SGAE, a dur a terme audito-
ries. L’incompliment de la transpa-
rència de la gestió podrà suposar
una multa de fins al 2% del negoci de
l’entitat.

El ministre de Cultura, José Ignacio Wert, i la vicepresidenta
del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. ZIPI / EFE

La nova normativa preveu multes de fins a 300.000 euros

El CoNCA fa auditories als grans equipaments
LAURA SERRA

BARCELONA. L’Auditori, el MNAC
i el Mercat de les Flors seran els tres
primers centres que serviran de co-
nillets d’índies per a les auditories
culturals que, per llei, té la potestat
de fer el Consell Nacional de Cultu-
ra i de les Arts (CoNCA). Davant les
suspicàcies que pugui aixecar la se-
va feina, el president de l’ens que
vetlla per la cultura, Carles Duarte,
defensa la seva tasca: “No som fis-
cals. Volem fer una feina d’acompa-
nyament, per ajudar a marcar-los
objectius i a ser eficients”. El CoN-
CA analitzarà elements que van més
enllà de l’economia, indicadors com
la internacionalització, l’aposta di-
gital, l’excel·lència, els programes
educatius i la sensibilitat territorial.

“No renyarem ningú, ni fem audito-
ries per molestar, sinó que el que vo-
lem és contribuir a millorar les coses
i fins i tot, si pot ser, a millorar el seu
finançament”, va dir ahir Duarte en
una trobada amb periodistes. Les
tres primeres auditories s’acabaran
a finals d’any, i se’n faran a tots els
equipaments públics.

Tot i que el Consell va veure re-
duïda la seva estructura i les seves
funcions amb la tramitació de la llei
òmnibus, en aquesta nova etapa, en
la qual no tenen pressupost per
atorgar subvencions als artistes, la
seva tasca se centrarà a exercir con-
trol sobre les institucions públiques
i, sobretot, a promoure canvis es-
tructurals que permetin multiplicar
l’efecte dels recursos públics. La
consellera Gemma Sendra va apun-

tar dos reptes sobre els quals han
de treballar tots els sectors: “Ser
valents i encarar la transició digi-
tal sense resistències i modificar
la relació amb l’espectador, que
al cap i a la fi és un soci per a qual-
sevol producció”.

El primer informe del nou
CoNCA va alertar del fet que la
cultura ja està sobre la línia ver-
mella: “El següent pas és el suï-
cidi”, va refermar ahir Duarte.
“S’ha refredat la consciència del
pes que la cultura té a la societat,
i és un bé social. Som un país on la
cultura és fonamental, ens arma,
és la nostra eina per no dependre
de sectors més inconsistents,
com el financer o l’immobiliari”.
Restituir el valor de la cultura és
un dels reptes del Consell.e

El govern espanyol anuncia que la
nova llei de propietat intel·lectual
serà molt més dura en la seva lluita
contra la pirateria. La normativa
obligarà les entitats de gestió de
drets d’autors a fer auditories.


