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  DE L’AUDIOVISUAL  | JORDI DORCA

En els darrers dies m’he assabentat de dos ro-
datges que s’han fet a les nostres comarques 
i d’un més que ja està en camí. Es tracta de 
tres llargmetratges d’estils i directors molt di-

ferents però que tenen un punt en comú: són projectes 
barats i que s’han fet buscant recursos fora dels canals 
que eren habituals anys enrere, com podrien ser les 
subvencions públiques. Aquestes tres gestes èpiques 
les han protagonitzat Lluís Baulida, que ha rodat la 
comèdia L’assaig; Pere Solés i David Gimbernat, direc-
tors del thriller Darrere la porta, i Albert València i Da-
vid Ruiz, que rodaran la pel·lícula de terror Sant Martí 
els mesos vinents. Tots són projectes que s’han tirat 
endavant gràcies a la il·lusió, les ganes i la idea que 
avui es pot fer cinema interessant amb pressupostos 
petits. La seva pròpia obra i la de molts altres cineastes 
de les nostres comarques demostra que no els falta 
raó, tot i que aquest tipus de produccions plantegen 
també certs problemes que cal posar sobre la taula.

Les subvencions a la cultura i a l’audiovisual en 
particular s’han reduït molt en els darrers temps: un 
fet que és incontestable i que ha aguditzat el proble-
ma de finançament que pateixen les pel·lícules del 
nostre país. A més, hem de tenir en compte que la 
majoria dels recursos que es posen a disposició del 
cinema se’ls enduen produccions que pertanyen a 
allò que anomenem el «Cinema del mig», pel·lícules 
mitjanes que no pertanyen ni al cinema d’autor ni a 
les grans produccions amb capacitat de recaptació i 
exportables a d’altres països.

La discussió de si les administracions fan bé o 
no apostant pel «Cinema del mig» mentre desatenen 
les petites produccions alternatives –el mateix passa 
amb els festivals– és difícil de resoldre en poques lí-
nies i ens podria ocupar un article sencer, però sí que 
podem constatar que aquest criteri de subvencions 
fa que les pel·lícules petites hagin de tirar endavant 
en condicions precàries i tornant al voluntarisme i a 
l’amateurisme que caracteritzava els films under-
ground de finals dels setanta i principis dels vuitanta. 
Fer cinema amateur no és dolent sempre que es faci 
per pròpia voluntat, però si tornem a l’amateurisme 
per obligació tenim un problema.

Aquestes petites produccions no reclamen grans 
quantitats per tirar endavant, i ja veiem que per si ma-
teixes saben buscar recursos a través de coproducci-
ons, micromecenatges o patrocinis privats. Si, a més, hi 
hagués un bon impuls a través de les administracions 
públiques, es podria garantir la tranquil·litat al produc-
tor de saber que pot pagar com pertoca els membres 
de l’equip que treballaran en la pel·lícula. Apostar per 
aquest cinema és ajudar que es consolidi una petita in-
dústria audiovisual que pot donar a la llarga grans rè-
dits artístics i de llocs de treball. Però no només això: 
apostar per aquestes petites produccions és apostar 
per la il·lusió i per uns productes fílmics amb bon recor-
regut als festivals que donaran a la llarga un excel·lent 
rendiment per la poca inversió que han requerit.

L’amateurisme per obligació és a llarg termini un 
mal negoci.

Amateurisme per obligació. 
A llarg termini, un mal negoci

Petits festivals en perill 

El mateix problema que tenen aquestes petites 
produccions el tenim també amb els festivals 
de cinema. La majoria dels festivals de les nos-
tres comarques són petits, amb estructures no 
professionals, i moltes vegades no reben ajudes 
públiques d’administracions nacionals i estatals 
precisament en detriment de festivals mitjans 
que requereixen grans inversions públiques. 
Ara el pes del finançament recau en les admi-
nistracions municipals i els recursos –pocs– que 
es deriven del mateix festival. Els festivals de les 
nostres comarques estan també en perill.
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