
 

26-02-2009 
 

 

Notícies 

ANDORRA: CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA EN CATALÀ, 
UNA SOLUCIÓ BARATA I FÀCIL  
18.02.2009 - 21:59 

Els diners no ho són tot a l’hora d’incentivar la llengua oficial. Així ho creu almenys el 
gerent del Centre de la Cultura Catalana (CCC) a Andorra, Arnau Colomines, que 
considera que hi ha un ampli ventall de mesures fàcilment aplicables per Política 
Lingüística i que precisament no necessiten grans despeses. Així doncs, pel que fa al 
cinema, Colomines creu que si el Govern troba que és de moment inassumible el 
doblatge (Jordi Gallardo va revelar a aquest rotatiu temps enrere que Política 
Lingüística es quedaria sense pressupost si es doblessin 25 films l’any al català), té 
d’altres opcions que no requereixen un desemborsament monetari desorbitat.  
 
 
En aquest sentit, Colomines proposa la promoció de la versió original subtitulada a 
l’idioma oficial, avui en dia possible a través de mecanismes automàtics que ho posen 
molt fàcil i també gràcies a uns aparells que per poc més de mil euros, segons 
Colomines, fan la tasca. “La subtitulació és infinitament més barata i tècnicament 
facilíssima”, va comentar ahir el gerent del CCC. Ara bé, tot i considerar que seria una 
mesura bona per millorar la presència del català, és conscient que obriria la caixa dels 
trons i el debat entre l’interès general i el necessari respecte a les decisions de les 
empreses privades que projecten cinema.  
 
No serveix l’excusa dels diners  
D’aquesta manera, Colomines creu que la manca de diners no suposa necessàriament 
que no es pugui fer res més. “Amb 140.000 euros [aproximadament el pressupost de 
Política Lingüística] es poden fer moltes coses, gratuïtes o gairebé gratuïtes”, subratlla 
Colomines. En aquesta esfera de coses “senzilles” hi ha la possibilitat de fer que 
s’estimuli la importació de productes etiquetats en català a través dels avantatges 
fiscals. Diu el gerent del CCC que amb aquesta mesura no s’afavoreix necessàriament 
els productes catalans, ja que poden arribar d’empreses de capital no català.  
 
 
Aquests incentius fiscals també es podrien traslladar en el camp del mecenatge, 
segons Colomines, de manera que es premiï aquells empresaris que participen en la 
promoció de la llengua oficial. Així mateix, un altre dels àmbits en què el CCC veu 
possibilitats per fer guanyar terreny al català és en el dels videojocs. Segons 
Colomines, la traducció de videojocs és també en l’actualitat una mesura fàcil i barata.  
 
 
El cost d’assumir 25 còpies de cinema en català durant l’any (el nivell d’estrena en la 
llengua pròpia que té Catalunya) suposaria al voltant dels 140.000 euros, segons havia 
explicat el secretari d’Estat de Cultura, Jordi Gallardo. Aquesta és la xifra estimada que 
va avançar la Generalitat al Govern, que tenia interès a conèixer les possibilitats 
d’assumir el cost d’una de les còpies al català que Catalunya fa dels films que 
s’estrenen. Pel Govern, la xifra és ara per ara inassumible.  
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