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Ramon Font, a l’esquerra, i Jaume Roures, durant la conferència del Casino d’aquest dilluns

Divendres, 27 de gener de 202314

Claus per impulsar l’audiovisual
El fundador de Mediapro, Jaume Roures, parla als Debats del Casino de Granollers

Granollers

Imma Juncà

La visita de Jaume Roures, 
productor de cinema, funda-
dor del grup Mediapro, pro-
ductora del sector audiovisu-
al amb 53 oficines a 35 països 
del món, va omplir dilluns 
passat la sala Joan Bretcha, 
en el marc dels Debats del 
Casino de Granollers. El 
futur dels mitjans audiovisu-
als era el tema plantejat que 
Roures va anar desgranant, a 
preguntes del conductor de 
l’acte, Ramon Font.

Sobre les plataformes de 
continguts audiovisuals, el 
ponent va elogiar l’oferta 
de “moltíssima qualitat que 
ofereixen a preus raonables” 
i va augurar una guerra 
entre les més poderoses per 
aconseguir més abonats. I 
va vaticinar que entraran 
en l’esport i en el futbol, en 
particular.

Roures va lamentar que no 
existeixi una oferta audiovi-
sual europea i va culpar-ne 
les lleis de la competència 
i la molta burocràcia de la 
Comissió Europea. Això sí, 
va considerar que les plata-
formes s’havien convertit en 
el refugi del cinema inde-
pendent, ja que les grans 
distribuïdores “han passat 
només a fer pel·lícules de 
superherois”. Roures va 

explicar que la pandèmia li 
havia donat “una bona bufe-
tada al cinema” i va posar 
com a exemple la baixada 
d’espectadors de dues de 

les seves pel·lícules produ-
ïdes, del director Fernando 
León de Aranoa: Los lunes 
al sol, de 2002, el van veure 
2,5 milions d’espectadors, 

mentre que El buen patrón, 
de 2021, només va assolir 
750.000 espectadors.

Amb relació a les llengües 
minoritàries com el català, 
es va mostrar favorable a 
subtitular en lloc de doblar 
les produccions, no només 
per un tema econòmic sinó 
també per adquirir una cul-
tura audiovisual que, a parer 
seu, caldria que es desen-
volupés des de les escoles. 
“Cal queixar-se menys i picar 
més pedra. A Mediapro vam 

començar quatre persones i 
ara en som 7.000”, va dir en 
referència a la productora 
que va fundar el 1994 i que 
ha atresorat 639 premis des 
d’aleshores, entre els quals 
dos Oscars i dos Globus d’Or. 
Mediapro té actualment en 
procés 23 sèries, quatre de 
les quals s’estan rodant a 
Catalunya.

Per millorar el sector audi-
ovisual a Catalunya Roures 
va proposar tres accions: 
impulsar el hub audiovisual 
de les Tres Xemeneies, a Sant 
Adrià de Besòs; fer un festi-
val de cinema de referència 
a Barcelona, mantenint el 
de Sitges, i becar els actors i 
actrius catalanes per tal que 
puguin optar a participar en 
càstings internacionals, en 
lloc de finançar directament 
pel·lícules. 

Amb relació al centre audi-
ovisual, dotat amb finança-
ment dels fons Next Genera-
tion, va expressar que el que 
és necessari “són laboratoris 
que permetin investigar més 
que no pas platós”. 

L’AtRACCió DeL FUtbOL

Mediapro gestiona els drets 
esportius i la comercialitza-
ció internacional de la lliga 
de futbol espanyola, la belga, 
la xinesa i del passat Mundial 
de Qatar per a Espanya, entre 
d’altres. En aquest sentit va 
elogiar el fet que el futbol 
beneficia el consens social 
–va posar com a exemple com 
el Mundial ha anestesiat els 
argentins que pateixen una 
inflació constant– i que la 
seva força és la meritocràcia.

Sant Feliu de Codines

Roger Rams

Després de l’èxit de l’any 
passat, aquesta setmana Sant 
Feliu de Codines està vivint 
les segones Jornades Pompeu 
Fabra, organitzades per 
Òmnium Cultural, i que han 
d’allargar-se fins a mitjan 
febrer, passant per diversos 
punts de la geografia del 
país. Enguany des de l’orga-
nització s’ha volgut posar el 
focus sobre la repressió lin-
güística viscuda al llarg dels 
anys, i en la necessitat de tei-
xir vincles entre la Catalunya 
del nord i la del sud.

L’acte d’inauguració va 
aplegar, aquest dimarts, 
al centre cívic La Fonteta 
una setantena de persones 
per escoltar les diferents 
intervencions que varen 
tenir lloc durant la tarda de 
membres relacionats amb 
l’univers de Pompeu Fabra. 
En primer lloc, l’alcaldessa 
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Lluís Llopis i Josep Maria Prats d’Òmnium Sant Feliu, aquest dimarts

de Sant Feliu, Mercè Serrata-
có, va pronunciar un discurs 
en què va fer una defensa 
aferrissada de la llengua i 
la necessitat de promoure’n 
l’ús. Tot seguit hi va haver 
l’intervenció de Mercè 
Lorente, membre de la secció 
filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, que va il·lustrar 

amb el suport de diapositives 
la tasca que des d’aquesta 
institució es fa per mantenir 
el català viu i actualitzat, 
però seguint el llegat que 
Pompeu Fabra va deixar en el 
seu diccionari de la llengua 
catalana. 

Una de les sorpreses de 
l’acte va ser la intervenció 

parell de cançons d’àmbit 
popular.

Finalment i per tancar l’ac-
te, es va projectar un vídeo 
de l’exconseller de Cultura 
de la Generalitat, actualment 
a l’exili a Bèlgica, Lluís Puig 
en què va agrair la tasca feta 
per l’organització i encorat-
java tothom a participar en 
aquest esdeveniment.

Fins aquest dissabte es pot 
visitar l’exposició “Pompeu 
Fabra a Prada de Conflent” al 
centre cívic. També hi haurà 
una taula rodona, aquest 
divendres a 2/4 de 8 del ves-
pre, amb Josep Costa i Anto-
nio Baños sota el títol “Com-
batre la repressió des de la 
justícia i des de la desobedi-
ència”. Dissabte, a les 5 de la 
tarda, hi haurà la conferència 
de Ramon Gual “Vivències 
d’un amic de Pompeu Fabra 
i exiliat al nord de Catalunya 
amb Jordi Casassas, presi-
dent de la Universitat Cata-
lana d’Estiu” i a les 7, una 
taula rodona amb Joan -Lluís 
Lluís i Màrius Serra sobre “El 
català: situació real al nord 
i al sud de Catalunya”. La 
cloenda la farà el president 
Carles Puigdemont des de 
Bèlgica a 2/4 de 9.

Sant Feliu aborda la situació de la llengua a les segones Jornades Pompeu Fabra

La repressió lingüística, a debat

“Les grans 
productores 

han passat a fer 
només pel·lícules 
de superherois”

“A Mediapro 
vam començar 

quatre persones 
i ara en som 

7.000”

telemàtica de Pompeu Raho-
la i Fabra, fill de Pompeu 
Fabra, que va explicar algu-
nes vivències del seu avui 
durant l’etapa en què la 
família es va instal·lar a Sant 
Feliu de Codines, lloc des 
d’on van marxar, l’any 1939, 
a l’exili, a Prada de Conflent. 

Pel que fa les entitats 
locals de Sant Feliu, hi van 
participar el centre excursi-
onista, ja que l’any 2018 va 
ser l’encarregat de portar la 
flama per la llengua des de 
la tomba de Pompeu Fabra 
a Prada de Conflent fins a 
Montserrat. Motsx21, per 
la seva part, va fer un acom-
panyament de les interven-
cions llegint textos sobre 
la vida quotidiana i hàbits 
de Fabra, en què destacava 
la diversitat de llengües 
que parlava, els seus gus-
tos culinaris i tots aquells 
moments més crucials en la 
seva vida familiar. També la 
coral L’Amistat va cantar un 


