Entrevista a Xavier Benlloch, director del Festival Internacional de Cinema d'Eivissa i Formentera

Proposta universal per a una terra oberta
Xicu Lluy

S

orgit del ram de la publicitat ¡ les creacions áudiovisuals, Xavier Benlloch (Barcelona, 1960) és un
deis tres responsables —jüntament amb el seu germá
Daniel i la británica Elizabeth Fear—del Festival Internacional de Cinema d'Eivissa i Formentera, també
conegut com Ibiza International Film Festival (IIFF), la
primera edició del qual tindrá lloc, si no canvien els
plans establerts pels seus artífexs, entre els dies 29 de
maig i 7 de juny de 2007. Encara manca, per tant,
molt de temps perqué s'iniciT aquesta arriscada iniciativa cultural, destinada sens dubte a situar les Pitiüses
en el mapa mundial del cel-luloide. Objectiu difícil,
pero forca engrescador per a les nombrases persones que integren el seu equíp de treball. Temps Moderas l'ha entrevistat sense presses abans q u e
engegui el certamen del Seté Art mes ambicies de
l'arxipélag balear.
—Aquest il-lusionant projecte té una clara vocació d'universalitat.
—Naturalment. Eívissa és una illa d'ambient cosm o p o l i t a , una socíetat plural, on s'hí concentra
gent vinguda de diferents punts. Cree que no existeix un lloc millor per dur endavant la nostra ¡dea.
—Quant a les dates, perqué la primavera?
—Volem fer-ho t o t just després de Cannes. El calendan es justifica per l'época de l'any, forca adequada a l'activítat económica i turística d e les
Pitiüses, amb les infraestructuras en marxa. Mentre
el festival francés, tal vegada el mes ¡mportant del
món, representa un enorme mercat de vendes, de
feines ja enllestídes, l'eivissenc constituirá un plato,
amb aspiracions de grandesa, dedicat al treball anterior a les estrenes, alió que s'anomena preproducció.
—Aposten molt fort per arrancar.

—Sí, potser... Sovint ens hem plantejat aquesta
qüestió. Pero per aconseguir els fruits previstos havíem de ser valents, no hi ha mes remei. N o ens interessava treure un festivalet de qualitat mediocre.
— C ó m s'articulará l'IIFF?
—L'hem dividit en diverses categories. Hi participaran tots els continents i cadascun enviará quatre
pel-lícules. Bé, realment les seccions básiques serán
sis perqué América competirá amb dos blocs, el
nord ¡ el sud: els poderosos Estats Uníts i el Canadá, d'una banda, i els pa'isos de parla espanyola ¡
portuguesa, per l'altre cantó. Europa, África, Asia i
Oceania (Australia ¡ Nova Zelanda) afegiran la resta
de títols. Desitjam la presencia de t o t h o m . Atorgarem un premi per zona geográfica i, a mes, donarem un guardó a la millor cinta absoluta.
— N o s'acaben aquí les sorpreses.
—Presentarem un conjunt d e films realitzats en
llengües vernacles minoritáries, de distribució limitada díns els circuits comerciáis. Aixó no fa referencia únicament a les comunitats autónomes
espanyoles (cátala, gallee, base) i altres indrets
europeus (escocés, g a l l e s ) , sino que t a m b é abastará, per e x e m p l e , patrimonís culturáis tan ríes
com el quítxua, al Perú. Idíomes que es traben en
serios perill de mort. Podran competir entre ells i,
a mes, se'ls permetrá la possibilitat de cridar l'atenció.
—Així mateix, el futur certamen reconeixerá la
tasca portada a terme pels cineastes ¡llenes.
—Disposarem d'un apartat, una mostra en sentit
estríete, de carácter no competitiu amb curtmetratges rodats a Eivissa i Formentera. I encara n'hi ha
mes, d'espais d'exhibicíó al públic. Programarem
un recull de cinema d'animació digital, adrecat fo-
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namentalment ais nens ¡ adolescents, ais mes joves,
que son espectadors potenciáis i els qui, al cap i a
la fi, arrosseguen els pares a les sales. D'aquesta
manera, estimularem l'assistència al festival a través
deis centres d'enseyament, col-legis i instituts. Els
alumnes faran els seus propis curts i prend'ran part
en un petit concurs testimonial.
—Tornant a l'àrea dels premis, la de major rellevància, hem de parlar d'indùstria musical i televisió,
dos dels paradigmes de la modernitat.
• —En efecte. El capítol dels videoclips es desenvoluparà en indrets de caire mes relaxât i lúdic, corn
ara bars i discoteques, mentre que les sessions de
pel-licules del gènere musical tindran per escenari
Sant Antoni de Portmany. Canviant de tema, la nostra selecció de proves —pilots, segons la terminologia a d i e n t — de séries televísives es donará a
conèixer al public mitjançant el canal local (TEF).
implicare una mena d'assaig general per comprovar els seus nivells d'audència. D'aquesta forma, els
résidents pitiüsos veuran durant tres о quatre mesos les novetats mes destacades del sector i dirán
l'ultima paraula. Els vots populars determinaran el
veredicte final.
• —Sembla una oferta aclaparadora. La gent haurà de triar amb cura. ¿Quantes cintes, en total, serán projectades al llarg de deu carregadíssims dies
de cartellerà?
— N o volem que se'ns escapi de les mans. Controlarem el nombre de pel-lícules per evitar problèmes
de logística. Tot i això, la cosa se'n pot anar lluny, al
voltant de dos-cents títols, almenys un centenar respecte dels formats en versíó de 35 mil-límetres.
—I els tentacles s'escampen pertot arreu.
—Ja ho hem explicat un рос. Eivissa (base d'operacions), Sant Antoni (musicals), l'auditori de San
ta Eulària del Riu (digital) i, és ciar, t a m b é
Formentera, esdevindran les seus oficiáis. Aquí les
distancies son petites, i això, la veritat, significa un
considerable avantatge. Se m'oblidava assenyalar
que la veterana sala Regio, al mateíx Sant Antoni,
acollirà a mes un cicle molt intéressant del país convidat a la primera edició del Festival Internacional
de Cinema de les Pitiüses. Es tracta de l'Argentina,
que aplegará vuit o nou produccions ben représentatives, tant classiques com contemporànies, de la
seva brillant trajectòria.
—-¿Ens avança quelcom?
—Es massa aviat, encara ho estem négociant.
—Segons les sèves prévisions, gens exagerades
si tenim en compte el tamany de la convocatoria, es
necessitaran devers tres milíons d'euros per cobrir
el pressupost. ¿D'on sortiran?
—Sí, aquesta seria la xifra óptima. Cercam patrocinadors, institucions (Governi balear, Conseil Insular, ajuntaments, l'Administració central si vol
ajudar) i empreses privades. Tothom serveix per
col-laborar, tant se val si son polítics o ciutadans.
Hem impulsât un grup de voluntaris, que ens d o nen suport amb ganes, i també hem creat una fund a d o per canalitzar les aportacions de particulars i
entitats. Organitzarem un festival a la mesura de la
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nostra butxaca. Si no assolim els objectius traçats,
doncs no passa res, retallarem una mica. Ja hi arribarem a les segùents cites. •
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