
 

Entrevistes 2016 

 

 

 

ENTREVISTA A PERE PORTABELLA 

Director i productor de cinema 

 

 

CARLOS LOSILLA 

23 de febrer de 2016 

 

 
 
Aquesta és la meva idea com a cineasta: mai he separat el cinema de la meva 

implicació i el meu compromís amb la realitat del meu entorn  
 
 
Pere Portabella (Figueres, 1929) és un dels grans històrics del cine català i espanyol. Va 
o e ça  al atei  te ps ue l’Es ola de Ba elo a, va di igi  algu es de les pel.lí ules 

més exigents i radicals dels anys 70 i de la Transició i, després, ha seguit una carrera en 
què mai no ha cedit ni a les exigències de la indústria ni a les del llenguatge fílmic 
convencional. De tot això ens en parla en aquesta entrevista, que té com a centre el seu 
darrer treball, Informe general II, i que alhora reprèn aquell altre Informe seu d’a a fa  
anys. No obstant, el discurs de Portabella és imparable, polièdric, sinuós. Com succeeix 
als seus fil s, passa d’u a osa a l’alt a se se solu i  de o ti uïtat, i tot esdevé una 

e a de g a  f es  so e la ultu a políti a i est ti a d’a uest país e  tot a uest te ps. 
Ai í, el i e a o  a a a i la ova de o à ia ue s’a osta esulte  se  les seves dues 
passio s a tuals. I d’ai  e  pa la a  u  e tusias e o tagiós, desvelant algunes de les 
claus del film i traçant un panorama lúcid i atrevit sobre aquests nous temps que ens ha 
tocat viure. 
“o  a l’ofi i a de la seva p odu to a, Fil s , el dia ue es o plei e   a s del op 
d’Estat de . 
 
L’a  19  vas fil a  Informe general sobre unas cuestiones de interés para una 

proyección pública, una pel.lícula que volia retratar la Transició de la dictadura a la 
democràcia. I ara arriba aquest Informe General II. El nuevo rapto de Europa. Quina és 
la trajectòria ara mateix de la pel·lícula? 
A les íti ues dels itja s làssi s els i o oda, d’ai  o ’hi ha du te, pe  de pú li  
va bé, el que és normal per a aquest tipus de cinema. El que passa és que aquesta és una 
pel·lícula per cinemes no de 9 eu os, si  de  eu os. A a da d’ai , a a la pel.lí ula 
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s’est e a a dive sos països i te a io al e t, des de Vie a a Lis oa, a Tu uia, a 
Toronto, a Nova York... He anat al festival de Rotterdam com a convidat especial i han fet 
una retrospectiva de la meva filmografia... Però has comentat el primer Informe general. 
En aquest cas, el segon és clarament una ficció, no un documental, i això ho voldria 
deixar molt clar... 
 
Quina diferenciació fas entre ficció i documental en un cas com aquest? 
Em sorprèn molt que hi hagi gent que no ho vegi. El documental, què vol dir? És un 
document: hi ha un esdeveniment, col·loques la càmera esperant que passin 
dete i ades oses, sele io es a pa ti  d’a uestes oses, i o i po ta ta t ui oda 
si  l’edito , el u tado ... En la ficció tu entres i fas el teu rol, de dalt a baix, sigui amb 

ate ial d’a iu o sigui a  el ue sigui, pe u  tot es pot a ipula , i tu ets ui i poses 
els codis amb els quals treballes des del principi fins al final. Jo tinc una manera de narrar  
po  o ve io al, ’ag ada la su ve si . Qu  s el ue ha do i at el i e a e  tota la 
seva història? La forma més aristotèlica del relat. I així, gràcies a Aristòtil, el cinema ha 
estat l’espe ta le s popula  del segle XX, ha estat l’ei a pe fe ta: plantejament, 
dese volupa e t, lausu a. Jo, e  a uesta pel.lí ula, he a ipulat els ate ials d’a iu 
o pleta e t d’a o d a  el ue he fet se p e, pe  se se do a  o sig es, ea t les 

condicions perquè sortissin temes des de punts de vista de la gent o de les forces que jo 
considero que ara són importants. Això pel que fa a Informe general II. I al primer 
Informe general, fa quaranta anys... Bé, era el 1976, i es tractava del primer símptoma 
que el sistema podia canviar, però sense cap garantia.  De totes maneres, era necessària 
la presa de contacte amb la gent que venia del franquisme, i llavors això era impossible, 
des del punt de vista econòmic, social, polític... A Catalunya hi havia un canvi,  però 
llavors ve la monarquia, de la qual pensàvem que era un titella que duraria dos dies i 
mira el que passa. En fi, amb tot això en aquells moments jo havia de negociar, i llavors el 

ue vaig fe  s u a p egu ta: o  es passa d’u a di tadu a a u  estat de d et? I vaig 
reunir tots els qui estaven liderant aquell p o s, des de la d eta a l’es ue a, l’esgl sia 
cristiana, els extraparlamentaris (que no ho eren encara)... Jo tenia els meus codis, però 
la pel.lícula estava feta en una situació clandestina i sense els avantatges tècnics que hi 
ha ara, ja que no existia això que ara en diem l’audiovisual , per exemple. Ara, quan he 
agafat  ate ial d’a iu pe  a uesta ova pel·lí ula, i he idat l’Assa lea Na io al, als 
del 15-M, et ., de tot el ue ’e viave  hi ha u a osa ue s olt a a i ue s  els 
plans que he utilitzat i interrelacionat entre ells, no sols per explicar les manifestacions, 
si  pe  di  o  es feie , o  es u tave . La úsi a, el so, la a da so o a s d’ells, 
dels mateixos participants. Al final jo vaig posar una part  de banda sonora meva 
pe so al, pe  segui t el ite i d’u  e t desenfado, d’u a e ta lli e tat. Alesho es tot 
és una construcció, és una ficció, hi ha una estratègia i un objectiu final... 
 
Sí, per aquí anava la meva pregunta. Hi ha molts elements de la teva collita, 
d’i tervenció dins del dispositiu clàssic del documental per tal de donar-li la volta. 
La pel.lí ula o e ça al Rei a “ofía, a l’espai dels useus, i a a a a  els ie tífi s, a  
gent del CSIC. Jo el que faig al Reina Sofia, a la primera escena, és entrar en el terreny de 
la ficció: encara que estic filmant un congrés que es celebra al museu, filmo de manera 
que sempre es vegi el carrer, i així ja hi ha una intervenció meva, a més del fet que tot 
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està pactat amb els participants. Al principi no es veu res a la pantalla dels qui arriben. De 
op hi ha la i te ve i  d’e  Jesús Ca illo [ à i  espo sa le de les a tivitats ultu als 

del Museu Reina Sofía de Madrid], que ja anuncia que tot allò va del desemmascarament 
de les institucions. Doncs bé, això és ficció! I la à e a va ava ça t, i es veu la PAH, l’Ada 
Colau, i salto a la plaça, al a e , i vaig a l’alt a a da, i se p e es veu el useu...   
Perquè ells diuen He  d’o upa  les pla es ,  He  d’o upa  els espais ... 
 
D’algu a a e a hi ha u  gui , do s. 
No, no hi ha guió... 
 
I llavors de quina manera es fan aquests pactes que deies perquè la gent participés a la 
pel.lícula sota unes determinades condicions? 
Amb Podemos, per exemple, ja havíem tingut alguna conversa. Però quan vaig fer la 
seqüència amb ells, que era quan van decidir constituir-se en el Consejo de Ciudadanos, 

o es t a tava d’e pli a  d’o  ve ie  i u  havie  fet.  A i el ue ’i te essava s ue 
discutissin entre ells -- ui s s  els p o le es de so ti  a la plaça, d’a a  al Co g s dels 
Diputats, al Parlament o on sigui—i per això surten sols, sense introducció, sense 
o e ta is. Llavo s a pa ti  d’a uí jo eo u es o di io s, i, o  a i easta ue s , ho 

poso tot e  es e a i els dist i uei o e  e le pe  fil a  l’es e a. El s i te essant de 
tot ai  s ue se p e pa le  e t e ells i al atei  te ps s’es olte  e t e ells. Pe  la 
qüestió és que jo tenia claríssim que la pel.lícula havia de començar amb un dels espais 
dels artistes, els museus en aquest cas, dipositaris dels valors de les obres, que en el fons 
és un valor de canvi, valorat en el mercat. Així comencem per una part, diguem-ne, 
se p e seg estada pe  l’alta ultu a --els museus--, pels entesos, per les guies 
turístiques... I aleshores és quan jo salto a la plaça, i hi ha una reunió, o una manifestació, 
i des d’allà to o a e t a  al useu se se di  es, i veie  els dos vigila ts. Ai í, se se ue 
parli ningú, explico que allò és el Patronato del Reina Sofía, i la càmera fa un pla de la 
taula, i en tornar, sempre en silenci, sempre amb els dos vigilants, veiem el Guernica.  
Desp s e pal o a  l’alt a sala o  hi ha Buñuel... Alesho es havia de veu e o  a ava a 
pa a  jo, a  tot ai . I e  vaig ado a  de seguida ue el  de l’a t s u  dels o s 
apa tats, pe  la d eta i pe  l’es ue a, de l’espai dese volupado  de la políti a. Ra a e t 
veuràs un artista en una llista electoral, ni cap intel·lectual independent. Hi ha un altre 
marginat aquí, i són els científics, aquests són més perillosos i tampoc els veuràs a cap 
llista. I per ai , e  o ptes de us a  u s gu ús, e’  vaig a a  al Co sejo “upe io  de 
Investigaciones Científicas, al CSIC, on hi ha els altres marginats. Això és cap al final de la 
pel.lí ula, i es t a ta d’u a se ü ia i s lita, a  u a es e og afia olt uidada, prop 
de l’Hospital del Ma  [es efe ei  a l’I stituto de las Cie ias del Ma , ue pe ta  al 
CSIC], en què ells són en una mena de bar i al costat de les grans marques es troben les 
deixalles... Aquí vaig pactar que, sobretot, es desenvolupessin els temes fonamentals de 
la pel.lícula, en aquest cas relacionats sobretot amb el canvi climàtic, la crisi energètica, 
amb totes les conseqüències que té això i ancorat en el context de la política. I jo els hi 
vaig dir, com a director: Qui vulgui de vosaltres que acabi fent una metàfora . Doncs bé, 
desp s d’a uesta es e a, tot havia de fi alitza  a  la estitu i  d’u  o je te o à ti , 
l’u a o  a sí ol, i pe  ai  faig a uesta se ü ia de o  es fa i a u a u a, 
mostrant la part més artesanal, perquè és com si tot s’estigu s fe t de ou, s la ova 
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de o à ia la ue ha de estitui  el valo  d’a uesta u a. I ediata e t a a s he  vist 
una conversa amb en Daniel Raventós i la periodista Ariadna Trillas, on vam pactar que 
es tractaria el repartiment del treball, i que acaba amb una última frase: tot això té com a 
solu i  la ge t, el suf agi u ive sal. I allà està, po  desp s: l’u a. Co  veus, tot uad a, 
tot està estructurat, tot és ficció.  
 
Tot just començar la pel.lícula, la intervenció del cambrer del Museu Reina Sofía, 
durant la conversa entre Marina Garcés i Itziar González en un bar prop del museu, és 
molt interessant. La càmera segueix els seus moviments, encara que no tinguin a veure 
amb el diàleg que es desenvolupa... 
Això està fet expressament. És la etàfo a d’u a pe so a ue o ei  l’ofi i i el fa: es alfa 
prèviament les tasses, fa tot un ritual, posa les coses com les ha de posar... Aquí tot té a 
veu e a  l’efi i ia; e  u  o e t olt i po ta t o  a uest la seva fei a la fa , i 
és així com es qüestionen les institucions! Un moment que té una importància enorme és 

ua  la Ma i a i la Itzia  se’  va , i ueda tot allà al ig, i ell ho t eu, ho o de a. A la 
pel·lícula sempre hi és present el concepte de la neteja, aquest concepte cultural tan 
arrelat que és fer neteja .  Això lliga amb el fet que totes les manifestacions que filmo, 
deu o onze --contra els abusos de les empreses, o dels estats, de les retallades--, han 
deixat de ser manifestacions convocades pels sindicats o pels partits, corporatives, i són 
pe fo a es, i pe fo a es vol di  ue hi ha uel o  s. Ai  ja va passa  l’a  , 
amb la revolta dels estudiants a París. I aquí es produeix un salt, per exemple a la sanitat, 
quan hi ha una manifestació que reivindica sobretot el dret pú li  d’u a sa itat pú li a, 
els hi trobem a tots (menys al malalt, clar): hi trobem metges, infermeres, assistents, 
familiars, veïns, el barri i la ciutat. I a més surten autoconvocats; no hi ha cap partit, cap 
sindicat que intenti instrumentalitzar-los. I això és un fet importantíssim, és una iniciativa 
del iutadà, i a  s fa  a pa a i s’ho passe  . Ai  ja va passa  ta  a  les 
manifestacions antiglobalització.  De fet, el cambrer és aquest ciutadà que fa neteja. 
 
I després Catalunya... 
Després hi ha tot un altre procés  que la pel.lícula també filma: un procés que comença 
a  la Mu iel  [Casals], o e ça a  l’Ò iu  Cultu al l’a  , ua  es va fe  el 
e u s d’i o stitu io alitat de l’Estatut, pe u  llavo s s’ho va  vole  a ega  tot, i lús 

el referèndum acceptat... Tot això va provocar manifestacions durant 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015... Manifestacions amb milions de ciutadans, de nord a sud de Catalunya, i 
també el 15-M; totes elles tenen aquest to de transversalitat, sense que les convoqués 
ap pa tit. “ , pe  a i, el g a  su je te políti  d’a a. I el i e, pe  e e ple --no tant la 

música-- permet aquesta presència de les masses, filmant els colors de les samarretes, 
e o ei e t les oses o àti a e t, o d’u a alt a a e a, o  sigui. Es t a ta d’u  

viatge de tot u  a , o e  u  de at o  s’es olte  i pa le , i jo o  a i easta o 
’atu o, vaig volta t, a  el ue pa la, el ue es olta, els ue e t e  i su te . I 

l’espe tado  t  la se sa i  ue se p e està e  el llo  adie t, se ti t aquesta conversa. 
 
Les el.lipsis s  olt i po ta ts e  la teva pel.lí ula, e  passa  d’u a üesti  a l’alt a, 
per exemple. 
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Perquè aquesta pel·lícula, com ja ho feia amb el primer Informe general, juga d’u a 
manera molt eloqüent amb una certa concepció de l’el·lipsi. De fet, e t e u a i alt a 
pel.lícula hi ha una gran el.lipsi. Quan em van portar a Rotterdam com a convidat 
especial, on vaig fer una masterclass, em van dir que estaven molt interessats que es 
veiés el primer Informe general. I es va passar quatre vegades durant el festival, i a la 
masterclass  vaig tenir una sala plena de gent. La força que té la pel.lícula prové del fet 
que el responsable és un cineasta, com passa a aquest nou film, encara que hi hagi 
do u e ts d’u a fo ça pe iodísti a utal. És alguna cosa semblant a allò que feia 
Rossellini, per exemple, a Itàlia, en el seu moment, amb la seva reacció contra el 
feixisme. També allà els actors eren gent desconeguda, els veritables protagonistes del 
que estava passant.  En el primer Informe general  érem els qui estàvem en la 
la desti itat. I a a s fa tàsti  ue la ge t hagi t e at a  el ipa tidis e, ue s’està 

intentant refer, i al mateix temps hagi creat una cosa anòmala, que és que han entrat 
amb molta força candidatures abans inèdites: a uí te i  l’es ue a, la d eta, ovi e ts 
socials i anarquistes... Això trenca totalment amb les dinàmiques de fidelitat a la cúpula 
que tenen els partits tradicionals, és un salt cultural brutal. El cine té també aquesta 
particularitat: de tot el material que he fet servir utilitzo sempre diferencialment la 
textura, intento distingir entre els colors, que ja són molts...  
 
En la pel·lícula, tot això que expliques es manifesta políticament i estèticament... 
L’est ti a se p e s i evita le... 
 
Però un repo tatge, u  do u e tal o ho hagu s fet. D’a uí la teva i sist ia e  di  
que això és una ficció. 
Però hi ha exemples fins i tot al periodisme. Hi ha aquella famosa fotografia del nen 
efugiat o t a la so a, dava t el a . “i t’ho i es , s u a i atge d’u a o posi i  

utal. A la d eta hi ha el a , i el e   apa ei  allà just pe u  li a i i l’aigua mansa. 
Estaven en una zona de sorra, erma, però tots sabem que més enllà de la sorra hi ha 
l’ai e. A uesta foto e s va so p e d e, a a da de la atei a i atge, pe u  hi ha u a 
implicació que dóna una dimensió que va més enllà de la notícia, una implicació 
dramàtica, evidentment. Un artesà, un paleta, un escriptor, sempre tenen un 
plantejament al darrera. La gent parla del llenguatge, però el llenguatge serveix per 
pensar, davant de tot hi ha una idea. Tinc una experiència, i en algun lloc tinc la 
sensibilitat suficient per trobar noves maneres de garantir que al darrera hi haurà una 
ètica. La pregunta de sempre: Això per què ho faig? Per què? Per qui ho faig?  
T’i agi es u a idea del ue vulguis, i hi ha u  p o s a t av s del teu itjà o  apa ei , o 

 u a o lusi , o  u  o je te: ai  s l’est ti a. Hi ha el pe ill de l’esteti is e, ue 
pot ser un manierisme on et recrees en les teves imatges, però la meva estètica és 
a ide tal. L’est ti a ha de se  u a o se ü ia. Desp s hi ha u a osa ue ’ag ada 
molt fer i és que mai dono res per acabat, la pel·lícula que ve, la següent que vull fer, surt 
d’u a e a de serrells  de les anteriors, que són els mecanismes que em permeten 
avançar. Quan arribo a una pel.lícula com aquesta, com Informe general II, em trobo amb 
u a ei a o pli ada pe  la a e a ue jo ti  d’e pli a  les oses o al e t, ue 
tampoc han de ser inintel·ligibles, però sí amb codis diferents que em permetin fer una 
osa s so p e e t, i  d’a uí su t la pa aula informe . La paraula informe  
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transgredeix,  en general trenca. Un informe sobre una cosa, per àmplia que sigui, té 
l’o je tiu o et d’i fo a  so e u  s all  des del pu t de vista e o i , políti , 
etc. Per això la pel·lícula està feta amb una certa indeterminació, no hi ha tesis, no hi ha 
afirmacions, no hi ha cloendes de res, sinó que és una intervenció, que parteix del 
suggeriment. 
 
Hi ha alguna cosa que el teu cinema mostra des de sempre, i que és aquest 
enfrontament entre les institucions i la realitat. 
Sí, és això. És un problema terrible: quan la institució, o una norma de la institució, es 
converteixen en un dogma. Des del punt de vista de la integració en el nostre univers --
que és molt limitat, per cert--, tenim un procés pel qual les coses van mudant. I el que 
ens dóna la força, a nosaltres, és que som subjectes integrats en aquest univers on la 

uta i  s la o i a i  d’u  p o s de uda ça i d’ess ia,  i a uesta uta i  s el 
que dóna sentit a la vida. En canvi, els poders tendeixen a assumir que no hi ha mutació, 
quan es solidifiquen no hi ha mudança, i aquí viu el poder, la qual cosa es pot convertir 
en una dictadura... En canvi, la vida de les persones és això: una mudança permanent.  
 
Co  el títol d’a uella pel·lí ula ue vas fe  fa u s a s  [Mudanza, 2008], tota la teva 
obra és això: una mudança contínua. 
La veritat és que això que has dit tu és el quid de la qüestió: és el que estem vivint, 
l’a s ia sig ifi ativa de oltes oses ue se lava ue havie  uedat esta le tes. La 
veritat és que estic molt content de tot això que he creat. En el primer Informe era el pas 
d’u a di tadu a a u a de o à ia i a uí s u  a vi d’ po a glo al. El p i e  i fo e e a 
local, però aquí allò local ha quedat mediatitzat, sense poder fer res, perquè ara, com diu 
Manuel Castells, allò important és l’espai  dels flu os . Primer arriben els grans 
macrosistemes que manipulen el món, però després ja no saben què fer, es queden 
espantats. Encara que tot això està absolutament tapat pel poder, està molt vestit ... 
 
Precisament això és el que apareix a la teva pel·lícula. Però com relaciones aquesta 
te d ia a l’o ulta i  a  alt es a a te ísti ues del pode  a tual, o  
l’autoe hi i i , la seva atei a espectacularització ? 
A Informe general II, molt astutament, he filmat els científics com persones sempre 

a gi ades. Pe  ells s’ho p e e  olt ,  diue  les oses a vegades de a e es olt 
senzilles, fan les seves troballes, tenen els seus protocols internacionals i estan 
profundament preocupats per les coses que esta  passa t. E  a vi, t’a i e  u s 
economistes i és molt diferent: sempre estan allà, sempre existeixen . Aquí la solució és 
la ge t i el so oll u ive sal s l’ei a. I ua  els ie tífi s pa le  del ol·lapse, do s està 
molt bé: no per ser un tema u ive sal, d’u a osa apa e t e t ta  via o  els d ets 
hu a s, s’ha de dei a  de pa la , de fe  visi le. U a a e a d’alli e a -te és anat fent 
comptes de tot; si vius aïllat del sistema, ets un desnonat, estàs sol. Si socialitzes, si 
t’ado es ue fo es pa t d’u  ol·le tiu, s s fà il d’assu i . La fo ça ue ai  ha 
provocat, totes les manifestacions i la resta, segueix sent molt forta. Aquesta és la meva 
idea com a cineasta: mai he separat el cinema de la meva implicació i el meu compromís 
amb la realitat del meu entorn; mai he entrat en un partit però sempre he intentat 
e e i  u a fu i  útil pe  a totho , i pe  ai  se’  o side a u  efe e t vuit a s se t 
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el p eside t de l’Asse lea de Catalu a , la ge t ’esti a... La o fia ça la ti , pe u  
esti  i pli at a  tot el ue ’e volta. I si ai  ho hagu s fet algú alt e des de fo a se ia 
una altra història.  
 
Totes dues pel.lí ules, tots dos i fo es, s’ha  o ve tit ta  e  efe e ts... 
El primer va fer una revisió de la transició on parlaven des de Pujol a Felipe, Carrillo... 
tots. I aquí, en el segon, no es tracta tampoc de partits polítics, perquè no en surt ni un, 
surt la gent. Un punt important al voltant del qual gira tot és la reforma de la Constitució, 
que ha estat un desastre. La Constitució està mig morta, hauria de ser alguna cosa 
sempre llesta per adaptar-se a la realitat, però aquí el PP, amb la complicitat del PSOE, no 
ha tocat res pels seus propis interessos. En el seu moment recordo que vam fer una 
Constitució forta, però alhora que en deu anys es pogués començar a adaptar a la 
realitat. La Constitució es va fer amb totes les institucions en mans dels franquistes, i 
quan dic totes vull dir això: totes. Adolfo Suárez va jugar un paper important. El procés va 
començar el juny de 1976 i jo havia començat la pel·lícula, el primer informe, a primers 
d’a uell a , de a e a ue estava a pu t d’a a a -la. Llavors es convoquen les 
eleccions i al cap de dos mesos en Suárez declara constituent la comissió dels 25. En la 
meva experiència personal ho vaig viure tot com si passés a gran velocitat. La política té 
això.  Ara la gent està molt espantada perquè miren què està passant i veuen que és molt 
important i també que va molt ràpid. Les dificultats són congènites a una democràcia 
real. A les assemblees, al final queda el consens, i en canvi a la resta es tracta de 
disciplina, verticalisme, partidisme, militància --una paraula detestable--, i tot això és el 

ue s’ha t e at g à ies a la ge t. E  a uest se tit, e  ue les ea io s ue ha  ti gut 
els dos pa tits g a s s la e ta le. El ue està passa t s ue, a pa ti  d’a uí, s’i i ie  
uns processos que estan preparats perquè el 2016 es compleixin. I mira el que està 
su ei t: s u a he ato e. Les fo es de segu etat, els jutges, tot s’e so a, i nosaltres 
aquí, que si no fem els deures bé en sortirem malparats. 
 
Evidentment la teva última pel·lícula és un reflex de tot això que està passant, però 
també tota la teva filmografia, fins i tot en el cas de pel.lícules que no ho puguin 
semblar a primera vista, com ara Vampir Cuadecuc (1970) o Umbracle (1971)... 
Umbracle és una pel·lícula amb què vaig anar al fons de les coses, de què em sento molt 
o te t pe u  olts a alistes del  la desta ue  d’e t e les illo s de les eves. 

Vampir Cuadecuc i Umbracle, en efecte, parlen de coses fonamentals en un moment en 
què no es podia parlar, i amb una estètica diferent. 
 
O Nocturn 29 (1968)... 
Aquesta feia temps que no la veia, i a Rotterdam, en una sala plena, vaig sortir encantat. 
Vista amb gent de tot el món, subtitulada en anglès... Va ser una de les primeres 
pel·lícules directament polítiques del cine espanyol. Vaig sentir una emoció especial 
perquè feia temps que no la veia. 
 
Vistes les teves pel.lí ules a a, totes seguides, d’algu a a e a s o  passar per tota 
la hist ia o te po à ia del país... Cadas u a se p e ava ça ap a l’alt a... 



 

Entrevistes 2016 

Són pel·lícules que, com més temps passa, més es consideren. Aquesta que tu dius és la 
relació que hi ha entre, per exemple, Umbracle i Pont de Varsòvia [1989], que va tenir 
molt èxit entre molta gent jove, la gent estava entusiasmada... 
 
Això lliga amb el paper que has jugat sempre com a productor, no creus? Últimament 
has produït a molta gent jove ... 
Veus a nanos que ho fan bé, que són ambiciosos en la mesura que volen anar fins al final 
a  les seves idees, i els has d’ajuda . Els itja s d’a a pe ete  u a p odu i  
còmoda, la postproducció és molt diferent, el low cost s’ha o ve tit e  u  fet atu al. 
Per exemple, en Jordi Balló em va demanar si podia venir a veu e’  u  g up d’u  àste  
de la Pompeu, i van venir cinc o sis, i va ser interessantíssim. Els nois estaven fascinats i 
després vaig anar a fer una classe també, i estava tot ple. 
 

Entrevista celebrada a 
Barcelona el 23 de febrer de 
2016 

 


