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El govern aspira a una política audiovisual més ambiciosa i global

La perspectiva actual del
cinema en català

L’
M i q u e l P u e y o

any 1998, un de-
cret del govern
que fixava un
mínim de còpies
en català per als
films amb més

de 16 distribuïdes a Catalunya va nau-
fragar per una sèrie de causes jurídi-
ques i legals i per l’oposició dels distri-
buïdors cinematogràfics, i en el mes de
maig del 2000 el departament de Cul-
tura i la Federación de Distribuidores
Cinematográficos van fer pública una
declaració conjunta. En allò bàsic,
aquest ha continuat essent el marc de
concertació vigent entre el govern de la
Generalitat i Fedicine, durant aquests
anys.

La constitució d’un govern catalanis-
ta i de progrés ha propiciat un rellan-
çament de la dimensió interdeparta-
mental de la política lingüística, amb
l’objectiu recollit en el Pacte del Tinell
de garantir l’accés de tots els ciutadans
al coneixement de la llengua catalana i
de fomentar-ne l’ús efectiu, i molts dels
objectius i prioritats de la política lin-
güística a Catalunya han estat reforçats
o adaptats a les circumstàncies de la
societat catalana del segle XXI.

Quant a la promoció del doblatge o
subtitulació en català, s’ha passat d’una
inversió d’1.495.705 euros l’any 2003
als 2.160.000 euros d’enguany, sense
comptar els costos d’un pla de promo-
ció de les pel·lícules (edició de cartells
en català, publicitat en mitjans audio-
visuals, digitals i escrits). Tanmateix, a
pesar de l’esforç realitzat, que aquest
any permetrà posar a disposició del
públic un mínim de 19 pel·lícules pre-
ferentment adreçades al públic infantil,
seria difícil negar que el saldo global de
l’acord adoptat l’any 2002 resulta més

aviat poc satisfactori per al govern ac-
tual, vista la desproporció existent en-
tre la inversió realitzada i els resultats
assolits.

Aquesta mitjana de 12 còpies distri-
buïdes en català ens sembla insuficient
i tampoc no podem estar del tot satis-
fets amb aspectes com la selecció d’al-
gunes de les sales on s’exhibeixen les
versions en català, ni amb la situació de
ciutats importants on els ciutadans es
veuen privats, en la pràctica, del dret de
veure cinema en català. No és menys
cert que es produeixen encara disfun-
cions en els horaris, nombre de sessions
i condicions d’algunes sales i no és
senzill que algunes distribuïdores acce-
deixin a propiciar prees-
trenes més glamuroses i
populars de la versió ca-
talana de les pel·lícules. Si
hi afegim el fet que tot
just s’arriba a doblar el
10% de les estrenes anu-
als, entendrem com
aquestes pràctiques refor-
cen determinats cercles
viciosos com l’aparent-
ment aclaparadora supe-
rioritat d’espectadors de
cinema en castellà, la di-
ferència en la rendibilitat
de les còpies en cadascu-
na de les dues llengües o
la debilitat d’una deman-
da de cinema en català,
que no és prou intensa
per provocar canvis auto-
màtics en l’oferta de l’ex-
hibició cinematogràfica a
Catalunya.

Som conscients, a més,
que no són pocs els ciuta-
dans que es pregunten si

és bo que el govern de la Generalitat
subvencioni –amb la voluntat de corre-
gir a l’alça l’escassa presència del català
en les sales de cinema del país i d’acostar
el públic infantil a la normalitat de
l’exhibició cinematogràfica en la seva
llengua– productes cinematogràfics
majoritàriament no europeus; ni els que
creuen que els valors de les versions
originals subtitulades no han estat prou
explotats; ni els que denuncien el fet que
encara molts ajuntaments, centres edu-
catius, gestors culturals o cineclubs s’o-
bliden, quan hi és, de l’existència d’una
versió catalana d’alguns dels films que
projecten. En conseqüència, al llarg d’a-
quest any i del vinent, la secretaria de
Política Lingüística s’ha proposat de mi-
llorar aspectes del panorama de l’exhi-
bició cinematogràfica en català vincu-

lant les subvencions al doblatge a la
posterior comercialització dels títols en
format domèstic; impulsant iniciatives
perquè aquests productes incorporin el
català i per facilitar la seva distribució i
localització en els punts de venda; po-
sant en marxa un pla de publicitat de
l’oferta cinematogràfica en català o do-
blada al català; incrementant el suport
actiu als cicles locals i comarcals de ci-
nema infantil en català, en col·laboració
amb entitats i exhibidors comercials,
etcètera.

Per acabar, em voldria referir a dues
qüestions essencials que haurem de te-
nir molt en compte en un futur imme-
diat. En primer lloc, que l’explotació
tradicional dels productes cinematogrà-
fics està sotmesa a canvis molt grans que
revolucionaran els models d’exhibició
heretats del segle passat, amb l’aparició
de noves tecnologies d’exhibició en les
sales, l’increment del consum de for-
mats audiovisuals domèstics i d’altres
productes associats als films i les nove-
tats que imposarà el desplegament de la
televisió digital terrestre. El conjunt

d’aquests canvis ens obli-
garà a pensar no tant en
termes d’una nova políti-
ca per al cinema en català,
com en una política de
l’audiovisual que sigui
ambiciosa i global. Al ma-
teix temps, però, el govern
de Catalunya no deixa pas
d’aspirar legítimament –i
especialment ara, quan els
catalans estem a punt de
dotar-nos d’instruments
d’autogovern més satis-
factoris– a reformar i mi-
llorar, a través de la nego-
ciació amb distribuïdors,
exhibidors i gestors de
productes domèstics au-
diovisuals, el marc de
concertació heretat d’an-
teriors governs.

■ Miquel Pueyo. Secretari de Política

Lingüística de la Generalitat de

Catalunya

EL CAU DE LA GUINEU

El llegat de Jesús Moncada
V i n y e t P a n y e l l a

“M
entre escrius vius molt”,
afirmava Jesús Moncada
en una de tantes entre-
vistes. Tallo just a l’hora

del lliurament d’aquest article amb la
notícia de la mort de Jesús Moncada, un
dels noms que han situat la narrativa
catalana de la segona meitat del segle
XX a primer nivell de la literatura uni-
versal. Ho escric sense cap mena d’a-
complexament, perquè l’alta qualitat
de la seva obra i la recepció que ha ob-
tingut al nostre país així ho assenyalen.
Ho subratllen les nombroses traducci-

ons de les seves novel·les i contes a di-
verses llengües. Moncada ha estat un
escriptor que ha guanyat l’estatus i el
prestigi a còpia de constància, de voca-
ció literària i de treball incansable; ha
defugit la imatge i la pràctica de l’es-
criptor mediàtic i ha viscut per a la seva
obra en un moment en què sovinteja la
manca d’autoestima literària i cultural.

També en aquest vessant l’obra de
Jesús Moncada és d’una gran exempla-
ritat. Ha treballat des de la doble con-
vicció de la militància en la llengua i la
literatura catalanes, d’una banda, i des

de l’arrelament a la terra natal i al seu
particular microcosmos, que ha situat,
ja per sempre, en el gran mapa de la
literatura. Ell, que revelava el secret de
la creació literària pròpia afirmant que
escrivia el que volia de la millor manera
possible, i que només li interessava
parlar del que coneixia, ha incorporat
el paisatge de Mequinensa a l’univers
de les ciutats i dels indrets que, per
mitjà de la literatura, han esdevingut
mites pel que tenen d’amplificació.
Com el Macondo de García Márquez
–una comparació que ja ha estat re-
marcada–, la Ferrara de Giorgio Bassa-
ni, la Provença de Jean Giono o l’An-
dratx de Baltasar Porcel. Narrativa, pai-

satge geogràfic i humà, i una determi-
nada manera de veure el món són els
elements que l’ofici i la motivació de
l’escriptor han transmès i fixat de ma-
nera definitiva en les seves novel·les i,
per tant, en l’imaginari col·lectiu de la
Franja i de les terres del seu Ebre. Cal
esperar, en bona lògica, que l’obra nar-
rativa de Jesús Moncada quedi esta-
blerta definitivament al sistema literari
català i hi sigui present amb una am-
plitud que depassi els límits dels quali-
ficatius de novel·la rural.

Ens queda el llegat de Jesús Moncada:
el de les històries de la ciutat sota les
aigües que per a nosaltres, lectors, és
ciutat viva i coneguda; el de l’escriptor
que compta amb el respecte i el reco-
neixement que ha guanyat exercint a
consciència l’ofici; el de la llengua ca-
talana de la Franja, llarga i allunyada
que se n’ha dit, la primera de les eines
de les seves narracions. I, finalment, ens
queda la vida de l’escriptor perpetuada
en els seus llibres, que és on la va abocar
del tot.

■ Vinyet Panyella. Escriptora


