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Edmon 
Roch

Entreactes — Audiovisuals

Edmon Roch (Girona, 1970). 
Va fundar al 2004 Ikiru Films, 
S.L., productora amb seu a 
Barcelona que ofereix serveis 
de producció internacional. Ha 
produït i coproduït, entre altres 
títols, El perfum, Història d’un 

assassí (2006), Lope (2010), 
Biutiful (2010), Bruc (2010), El 

niño (2014), El quadern de Sara 

(2018), Staff only (2019) i Taxi 

a Gibraltar (2019). En el camp 
de l’animació, Les aventures de 

Tadeu Jones (2012), Atrapa la 

bandera (2016) i Tadeu Jones 2. 

El secret del Rei Midas (2017). 
Ha guanyat un Goya i un Gaudí 
al millor documental per Garbo. 

L’espia (2009), que ell mateix  
va dirigir. A més de periodista  
i crític de cinema, ha exercit  
de vicepresident de l’Acadèmia 
de Cine.

text: jordi camps i linnell

fotos: ikiru films

Des que va començar el coninament per 
la crisi del coronavirus, les sales de cinema 
han tancat, les estrenes s’han ajornat i els 
rodatges s’han aturat. És a dir, un desastre 
per al sector

Sí, és una crisi global que no afecta 

només al sector de l’audiovisual i el 

cultural en general, sinó que afecta a 

un gran percentatge de la societat. El 

que és veritat és que al nostre sector la 

paralització és absoluta i ens ha afectat 

de ple. No obstant, s’ha aturat tot menys 

el consum! La paradoxa és que n’hi ha 

més quò mai, pòr  pòr altròs inòstròs i 
mitjans: per plataformes de streaming, 

tòlòvisi , youtubò, whatsapp... Ròalmònt 
la gent consumeix més continguts 

audiovisuals que mai però paral·lelament 

sí que ha davallat la capacitat per a 

produir-los i la forma de consumir-los. 

Encara que per a mi el lloc preferent per 

a fer-ho continua sent el cinema, de la 

mateixa manera que el teatre ha de ser 

presencial, per molt que disfruti veient una 

obra del Teatre Nacional o un concert de 

música per una sessió de Youtube.

Històricament el cinema sempre ha hagut 
de fer front a moltes crisis, fos per la 
irrupció de la televisió en el seu dia, del 
vídeo, d’internet, o per la pirateria... 
Creus que podríem estar vivint la pitjor?

Crec que és una cosa conjuntural. Hem 

de distingir entre les crisi que impliquen 

un canvi de paradigma, que comporta un 

canvi de normes i formes de funcionament 

permanents, o una crisi provocada per una 

estat d’alarma general i una crisi sanitària 

mundial, que fa que durant un temps 

el mon s’hagi aturat i amb ell totes les 

activitats que es feien. Tanmateix, sí que 

és cert, com sempre que hi ha un canvi de 

comportament, que hi ha l’entrada de nous 

hàbits i noves tendències que d’una altra 

manera haurien tardat anys a arribar.  
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Jo sóc optimista, perquè hi ha canvis 

consolidats que són els que la gent 

prefereix, com ara el fet de gaudir dels 

espectacles en viu i en comunitat. De la 

mateixa manera que la gent torna a omplir 

terrasses i fa cua per trobar una taula, 

doncs jo tinc l’esperança que passi el 

mateix en el nostre sector. Una altra cosa 

és que ho faci d’una forma tan immediata. 

Dependrà molt de l’estat social i de quines 

coses la gent voldrà prioritzar. Si els 

cinemes vam ser els primers de tancar 

per seguretat poden estar segurs que 

podran gaudir d’una pel·lícula, així com 

d’una obra de teatre o un concert, amb la 

mateixa seguretat.

Dius que ets optimista de mena, però i la 
resta de la gent que treballa al teu sector? 
Quin ambient es respira?

No, la gent està molt tocada. Hi ha gent 

a qui costarà refer-se i n’hi ha que potser 

no tindran la sort de poder continuar amb 

l’activitat que feien, ni entrar al procés 

de recuperació. El sector en general, que 

ja estava prim i no tenia el rebost ple, ha 

quedat en l’os. Ha estat realment un sotrac, 

una garrotada molt forta, que afectarà 

la recuperació immediata. Hi ha molta 

necessitat de tornar a posar la maquinària 

en marxa, perquè si la roda no gira no es pot 

viure. Com passa en altres sectors, el negoci 

ha davallat dràsticament arran d’aquesta 

aturada. I insisteixo, això passa quan el 

consum de l’audiovisual s’ha incrementat 

i les mesures ens impedeixen continuar 

amb la producció de nous continguts. Com 

passa en el sector la música, en què alguns 

s’han reunit per fer actuacions mitjançant 

xarxes socials que sonaven de meravella, 

cineastes com Fernando Leon de Aranoa 

o Javier Fesser han fet treballs... però, és 

clar, en un format poc habitual. No deixa 

de ser una mica com un substitut, de dir 

“som aquí i aviat tornarem”. 

Pòr  aix  és ins quò no puguòm tornar a 
anar a gaudir de concerts i a veure cinema 
en pantalla gran. Fins que no hi hagi una 
certa continuïtat, costarà. Quan tornem, 
tinc l’esperança que la gent s’adoni de 
com és d’important tornar a seguir amb 
els hàbits d’abans.

Hi tornarem, però també s’intueix que 
moltes coses, de moment, no seran igual.

Depèn de la velocitat en què anem. De 
la mateixa manera que el tancament va 
ser immediat -recordo com el 12 de març 
estava al cinema i el 13 tots els cines ja 
estaven tancats, d’un dia a l’altre-, quan 
es reobrin les sales no sé si tornaran els 
espectadors el primer dia. És important 
que la distribució i l’exhibició vagin de 
la mà. Va haver-hi un intent a la Xina de 
reobrir però no tenien estrenes i van haver 
de reposar pel·lícules i, entre això de no 
comptar amb novetats de continguts 
perquè la producció encara està aturada 
i la psicosi que encara persistia, no 
va anar bé la reobertura. S’ha de tenir 
en compte que de la mateixa manera 
que la globalització ens ha comportat 
poder veure una pel·lícula a Girona, 
posem-hi Mulan, al mateix moment que 
s’estrena a Beijing i a Los Ángeles, i que 
això té un impacte global tant pel que 
fa a l’estratègia de llançament com de 
sentiment de comunitat global -a més 
de no sentir-nos marginats respecte la 
resta del món-, també pot penalitzar, 
com és el cas: perquè no s’arrencarà al 
cònt pòr cònt ins quò la ròsta dòl m n 
no ho hagi fet. I quan dic tot el món, em 
refereixo als tres mercats que més ens 
afecten, com són els Estats Units, la 
Xina i Europa. Quan estiguem tots al 80 
per cent, d’exhibició i distribució, tot es 
normalitzarà. 

Quan tornem, tinc l’esperança 
que la gent s’adoni de com  
és d’important tornar a seguir  
amb els hàbits d’abans.
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La paralització ens ha afectat de ple.  
No obstant, s’ha aturat tot menys el 
consum. La paradoxa és que n’hi ha  
més que mai, però per altres inestres  
i mitjans. Realment la gent consumeix  
més continguts audiovisuals que mai  
però paral·lelament sí que ha davallat  
la capacitat per a produir-los.

Pot passar doncs que a les distribuïdores 
els costi reiar-se d’una situació en què el 
seu marge de beneici es veu limitat i si no 
hi ha títols per estrenar les sales no obrin?

Com deia, han d’anar de la mà. És més, 

crec que és més greu la segona part, el 

lux d‘òstrònòs, quò ins i tot la limitaci  
de cinemes. Els multicines que tinguin 

una programació atractiva amb novetats 

que provoquen l’efecte contagi podran 

reobrir, però no els sortirà a compte 

si han de repescar coses antigues. 

Repeteixo l’exemple de la Xina quan es 

va reobrir: per molts cines que obrissin, 

sense una bona oferta va ser un fracàs. 

Passa amb altres sectors, els hotels, 

els restaurants, les línies aèries..., si no 

pots oferir una bona oferta que permeti 

omplir l’aforament en uns mínims, molts 

empresaris malauradament preferiran 

mantenir-se en l’ERTE per salvaguardar 

els llocs de treball que tornar a un negoci 

quò pot sòr dòicitari. Dòpònòm molt 
de les majors i els seus llançaments 

mundials i tots estem expectants a 

vòurò què óaran inalmònt amb Tenet de 

Christopher Nolan i Mulan de Disney, si 

és que l’acaben d’estrenar com és previst 

a mitjan juliol, i així podem començar a 

tornar aviat a la normalitat.

Parlem dels rodatges. La manca d’un 
protocol clar i la incapacitat de les 
productores, els sindicats i les asseguradores 
per posar-se d’acord, ho complica tot?

Crec que, més que la manca de protocols 

clars, és la viabilitat. Passa una mica el 

mateix, com dèiem, amb la distribució. 

Hi ha protocols per poder rodar amb 

seguretat, però després has de veure quin 

impacte tenen en la economia de rodatge. 

Em refereixo al sobrecost que suposa ara 

comptar amb les mesures de seguretat i 

sanitàries: mascaretes, EPI, però també 

la duplicació de vehicles per traslladar la 

gent als rodatges..., això sense comptar 

la pèrdua d’hores de treball! Si en una 

jornada rendies entre 11 i 12 hores, potser 

ara perdrem un 15 % aplicant aquestes 

mesures que abans no teníem i això 

implica que el que abans podies fer amb 

un dia ara en necessites més. Aquí hi ha 

el problema greu. Ara haurem de veure 

com ho fem perquè sigui una maquinària 

òóòctiva. La cinòmatogràica és cara, 
perquè implica molta gent, equips, 

proveïdors, hotels, desplaçaments…, un 

equip de rodatge normal fàcilment arriba 

als50 o 80 tècnics i artístics de mitjana, i 

hi ha diòs quò amb 150 igurants a banda. 
Pensa que en total són unes 300 persones 

de qui depèn que tot això rutlli.

Això sense parlar que impedeixen rodar 
segons què. S’hauran de reescriure guions?

És clar, això per altra banda, les històries 

que vols explicar. Fins a quin punt veus 

possible fer el que vols explicar, sobretot 

Ara ens plantegem 
rodar l’adaptació 
de Les lleis de la 

frontera des de inals 
d’agost a l’octubre; 
més tard ja no es 
correspondria amb 
la llum ni l’univers 
que tenim pensat i 
volem captar.
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quan hi ha molt contacte físic, com ara 

escenes amoroses, o les que requereixen 

un centenar de persones ballant dins una 

discoteca. Són tota una sèrie d’elements 

que fan difícil començar a rodar. Això 

sense tenir en compte que hi hagi un 

rebrot i ja tinguis la maquinària d’un 

rodatge engegada. Quan tot està en 

marxa pots perdre-hi molts diners i a dia 

d’avui no hi ha cap asseguradora que, 

ni pagant molt més del que ja pagues 

a les primes de risc, se’n faci càrrec. 

Les assegurances no cobreixen les 

pandèmies, son considerades com un 

tornado o un atemptat terrorista. Tot això 

no fa més que afegir més incertesa a les 

companyies dedicades a l’audiovisual.

En el teu cas, heu posposat tots els rodatges? 
Quan teniu previst reemprendre’ls?

Recordo que estàvem a vuit setmanes 

de començar la pel·lícula que volíem fer 

a Girona el 14 de maig, l’adaptació de la 

novel·la de Javier Cercas Les lleis de la 

frontera. El 13 de març vam haver d’aturar-

ho tot, quan ja teníem el repartiment 

tancat, l’equip incorporat, les gestions i 

les reserves fetes. Estàvem amb l’equip 

de localitzacions en una furgoneta, 

òbviament totes les nou places ocupades, 

com es feia a l’era pre-Covid19, i escoltant 

la ràdio ja el mateix dia vam tenir clar 

que havíem de fer una previsió del que 

podria passar. El dia 12 encara vam fer 

localitzacions, però el 13 ja ens vam 

quòdar a l’oicina pòr òlaborar un pla dò 
contingència per com afrontar tot el que 

ens venia a sobre i, és clar, vam fer tornar 

la gent a casa.

Així que tot aturat.

Bé, no del tot. L’únic que no hem aturat 

és la producció de Tadeu Jones 3, que 

de moment seguim fent, encara que 

sense la mateixa efectivitat que ho faríem 

si fóssim a l’estudi. Tenim 30 persones 

teletreballant perquè es pugui estrenar 

l’estiu del 2022. L’animació, en aquest cas, 

sí que s’ha salvat.

Tornem a l’anunciada adaptació de Les lleis 

de la frontera, que retrata aquella “Girona 
quinqui” de inals dels 70 i que dirigirà 
Daniel Monzón. Parlant de fases, en quina 
es troba?

Bé, la pel·lícula que volem fer està 

ambientada a l’estiu i teníem previst rodar-

la a principis d’estiu i acabar el procés 

dò ilmaci  a principis dò juliol. Ara òns 
plantògòm rodar-la a inals d’agost i ins a 
l’octubre; més tard ja no es correspondria 

amb la llum ni l’univers que tenim pensat 

i volem captar. Ara tot l’equip està en 

standby; tothom parat, pendent de si 

les condicions i criteris de seguretat i 

sanitat s’adeqüen al pressupost i que 

la producció sigui assumible per tirar-la 

endavant. Si no ho veiem clar, haurem 

d’aturar el rodatge i reprogramar-lo de 

cara al mes de maig del 2021.

Has declarat que t’ha resultat complicat 
trobar les localitzacions on se situa la 
història i que no descartaves rodar escenes 
fora de Girona.

No és cap secret que la ciutat ha sofert 

una gran transformació des d’aquella 

Girona del 78 que descriu el llibre, 

sobretot urbanísticament. Moltes parts 

i racons que apareixen a la novel·la de 

Javier Cercas ja no existeixen a l’actual 

carrer de la Barca i el Pou Rodo. Les 

persones que ho van viure saben que 

aquell paisatge s’ha transformat i no 

resultaria creïble ni tampoc raonable 

intervenir-hi per arreglar-lo ara i poder 

rodar una pel·lícula allà. De la mateixa 

manera que vam venir a Girona a rodar 

El perfum (2006), ambientada a la Grassa 

francesa del segle XVII, o Les maletes de 

Tulse Luper (2003) dò Pòtòr Gròònaway, 
les nostres localitzacions per a poder 

portar a terme Les lleis de la frontera 

estaran esquitxades de diferents llocs i 

bona part de les que tenen lloc al barri 

vell gironí les anirem a rodar a Manresa, 

on encara hi ha nuclis que recorden a 

aquells anys.

El guió el signen a mitges el guionista Jorge 
Guerricaechevarría i el mateix Daniel 
Monzón, que repeteixen tàndem per quarta 
vegada. Plasmaran idelment la novel·la?

Tant en Daniel com jo som uns enamorats 

de la novel·la! Una passió immediata 

sorgida només llegir el llibre, del qual vaig 

comprar els drets fa cinc anys. Després 

de produir El niño (2014) en Daniel volia 

canviar de registre i per això va fer primer 

Yucatán (2018), una comèdia que també 

vaig coproduir abans d’embarcar-nos a 

adaptar la novel·la de Cercas. Crec que el 

guió que han escrit manté extremadament 

l’essència del llibre, dels personatges i 

de la Girona del 78 i que els espectadors 

trobaran tota la seva adrenalina, capacitat 

de seducció, els clars i obscurs de l’època 

i l’ambient que s’hi vivia. Tot hi és molt 

bòn ròlòctit al gui . Estòm molt contònts 
i sabem la sort que tenim per poder-la 

adaptar.

I com a espectador, tornaràs als cinemes?

Seré el primer de la cua! La veritat és que 

em fa molta il·lusió, tanta que hi seré a 

les quatre de la tarda. Però no vull tornar 

només el primer dia, sinó per tornar-hi 

l’endemà, fer programa doble i el que 

calgui. El cinema és la meva vida. Em dona 

molta energia i és part de mi. Espero que 

això li passi a tothom. És, suposo, com 

quan la gent no podia esperar més per 

tornar a les llibreries o els esportistes al seu 

club. Dec tenir la sensació d’aquella gent 

que ja compta enrere els dies previs de les 

rebaixes: tinc unes ganes que em deixin!

I quin tipus de pel·lícules et venen bé de 
veure. Sabem que ets molt fan dels musicals...

[riu] Tens raó, cada matí desperto les 

mòvòs illòs amb un númòro musical dò 
la història del cinema, que també envio 

per xarxes socials a molts amics en dates 

especials. M’encanten el gènere musical 

però del que tinc ganes és de veure bon 

cinema. Siguin pel·lícules de por, de riure, 

d’evasió, grans clàssics..., mentre sigui 

bon cinema. Això és el que m’omple. Ja 

pot ser un Scorsese, un descobriment de 

cine independent presentat a Sundance, 

com un blockbuster fet de meravella o la 

propera d’Iciar Bollaín, que ha d’estrenar-

se aviat. Tinc una llista molt llarga.

Quan reobrin els 
cinemes seré el 
primer de la cua!  
La veritat és que 
em fa molta il·lusió, 
tanta que hi seré 
a les quatre de la 
tarda. Però no vull 
tornar només el 
primer dia, sinó per 
tornar-hi l’endemà, 
fer programa doble  
i el que calgui.
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I com a espectador-consumidor, no creus 
que a tu també et poden haver canviat els 
hàbits?

Segurament hi haurà més on triar. Més 

producció d’audiovisual destinada 

a consumir-se directament a les 

plataformes sense haver de passar pels 

cinemes, però hi ha molta producció 

que si no l’has vist per pantalla gran no 

l’hauràs gaudit ni la meitat, ni que a casa 

tinguis el millor home cinema del mon. 

El millor que ha portat la pandèmia és 

quò ha consolidat unòs inòstròs quò 
ja hi eren. Canviaran les inèrcies, però 

vaja, l’important és que la producció de 

continguts culturalment interessants i 

d’entreteniment no cessa, al contrari. 

L’important és arribar al màxim de públic 

possible, el consumidor podrà escollir...

I gaudir d’una doble vida, com li ha 
passat recentment a El hoyo (2019) que, 
tot i guanyar al Festival de Sitges, el seu 
pas pels cines va ser decebedor, però en 
ple coninament es va convertir en un dels 
títols més visionats arreu del món a la 
plataforma Netlix.

Més que econòmicament, el que t’ofereix 

el reconeixement en una plataforma és 

prestigi. El que vol el creador és que la 

seva obra arribi a quanta mes gent millor.

Resulta curiós que en una de les èpoques 
amb més consum cultural hi hagi tan 
poques ajudes. Sense anar més lluny, la 
reacció del ministre de Cultura en plena 
crisi dient que ara al seu sector li tocava 
donar un pas al costat. Com vas rebre 
aquestes paraules?

Jo entenc que es tracta d’una crisi global 

i que afecta a molts sectors bàsics de 

la societat i que s’ha d’apostar per una 

resposta global. El que no entendria 

de cap forma és que un sector crec 

que bàsic i també tan essencial per a 

He detectat moltes 
respostes positives 
a les xarxes aquests 
dies, que defensen els 
creadors i productors 
de continguts. Amb 
aquesta consciència 
es podran implantar 
mesures perquè 
tothom pugui viure 
de la forma més 
equitativa possible. 
Em semblaria 
terrible que el sector 
de la cultura no 
tingués els recursos 
per seguir dempeus. 

la salut, la consciència i la historia d’un 

país com és la cultura no es considerés. 

Entenc que no és l’únic i n’hi ha altres 

que requereixen més urgència. El que és 

clar és que no podem oblidar el nostre 

teixit cultural. Perquè la cultura és de les 

coses que després s’exporten millor i fan 

que siguem qui som i que tinguem els 

referents que tenim. I per una altra banda 

hi el tema econòmic i la contribució al PIB. 

És per aquest motiu que a mi em sembla 

encertat parlar d’indústries culturals. De 

la mateixa manera que ningú no qüestiona 

els ajuts a les indústries de l’automòbil 

i les agroalimentàries, la cultural és una 

indústria més, que també necessita 

l›aportació col·lectiva per tenir la força que 

ha de tenir. En aquest sentit, vull creure 

que ha agafat a algunes persones amb un 

passet enrere en comptes d’un endavant 

arran de l’explosió d’esdeveniments 

inesperats i la inexistència de cap tipus 

de referent que plantegés una manera 

d’actuar. Sí que hi ha hagut països que han 

actuat més ràpid que d’altres...

Que caldria per incentivar el sector?

L’important és la consciència global de 

la política però també de la societat on 

han d’anar els recursos. He detectat 

moltes respostes positives a les xarxes 

aquests dies, que defensen els creadors 

i productors de continguts. Amb aquesta 

consciència es podran implantar mesures 

perquè tothom pugui viure de la forma 

més equitativa possible. Em semblaria 

terrible que el sector de la cultura no 

tingués els recursos per seguir dempeus. 

Mai hem viscut èpoques de vaques 

grasses i aquesta fragilitat ara es nota 

més perquè no tenim els recursos que 

tenen d’altres per fer front a una crisi 

d’aquestes característiques. Repeteixo, la 

consciència col·lectiva ens ha de fer sortir 

d’aquesta situació!

El nom de la seva productora, Ikiru Films, 
fa referència a l’emblemàtica pel·lícula 
d’Akira Kurosawa. Ikiru (1952), que vol 
dir ‘viure’ en japonès. Quina paraula tan 
necessària avui dia.

Sí, sí! El gran Kurosawa quò a part dò 
ser un grandíssim director va ser un 
grandiós humanista. Creia molt en la vida 
i transmetia d’una forma molt empàtica 
aquest desig a les pel·lícules que feia. A 
més, en tot un ventall de gèneres: drama, 
epopeia, policíaques, d’aventures... 
Aquesta necessitat de ser una persona 
viva i que ha de tirar endavant, recorre el 
seu cinema. ∫∂
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