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JAUME BALAGUERÓ

E N T R E V I S T A

Com et vas convertir en director de
cinema? D’on prové la teva passió pel
cinema? Hi té alguna cosa a veure el
teu avi Joaquim Bernat, insigne cine-
asta amateur lleidatà?

Realment, la decisió de fer cinema la
prenc de petit, justament perquè era un
nen quasi obsessionat amb el cinema.
Vaig començar mirant pel·lícules i fent
d’això la meva màxima afició. A poc a
poc vaig començar a sentir la necessitat
d’explicar històries. Per tant, hi ha l’afi-
ció al cinema, però també l’afició a con-
tar. Evidentment, la figura del meu avi

va ser important. No el vaig arribar a
conèixer, però va tenir la seva rellevàn-
cia. Un cop mort l’avi, recordo que
anava a casa seva i veia el seu despatx
ple de pel·lícules realitzades per ell. Tots
els néts estàvem fascinats per aquell
conjunt de Súper-8 dels prestatges. A
més, fèiem projeccions familiars.

Quan vas començar a escriure els teus
primers guions i a dirigir els teus pri-
mers curtmetratges?

Jo vaig estudiar periodisme i, en aca-
bar, em vaig plantejar rodar el meu pri-

mer curtmetratge. Va ser una decisió
traumàtica, ja que en aquella època
suposava treballar en 35 mm i això sig-
nificava disposar de diners per fer-ho.
Jo tenia 22 anys i no disposava de gai-
res diners per fer el rodatge, la feina de
laboratori, etc. Per tant, vaig haver de
buscar finançament, un productor que
em permetés arribar a les subvencions
oficials. Quan ho vaig aconseguir, vaig
fer realitat la meva aspiració. Tenia clar
que em volia dedicar a això. Era l’ob-
sessió d’algú que volia fer un curt-
metratge i que ho aconseguia. El meu
primer curtmetratge [Alicia] va funcio-
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* L'entrevista no hauria pogut dur-se a terme sense la inestimable col·laboració de l’amic Joaquim Bernat Monje, que ens va acompanyar
aquell fantàstic matí de dissabte i ens va descobrir l’Estrela Galega.

No hi ha dubte que Jaume Balagueró Bernat (Lleida, 1968) és el director de cinema nascut a Lleida amb més projecció
internacional de tots els temps. Així ho avala una sòlida i ascendent trajectòria cinematogràfica que va arrencar ara fa deu anys
amb la seva opera prima, Els sense nom (1999). Des de llavors, l’extraordinari ressò i èxit de públic de les seves pel·lícules més
enllà de les nostres fronteres, així com els elogis de la crítica i els nombrosos premis internacionals que ha recollit, l’han

consolidat inequívocament com un dels cineastes més importants del panorama cinematogràfic del nostre país.

Format a Barcelona —on es va traslladar de petit amb la seva família— i llicenciat en ciències de la informació, Balagueró
va debutar en el món del cinema amb el curtmetratge Alicia (1994), després de realitzar alguns treballs en vídeo i d’exercir la
crítica cinematogràfica. El premi al millor curtmetratge al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges li va permetre finançar el seu
projecte següent, Días sin luz (1995), també un curtmetratge que insistia, com l’anterior, en el cinema fantàstic i de terror.
El seu primer llargmetratge (Els sense nom), una adaptació d’excel·lent factura formal de la novel·la homònima de Ramsey
Campbell produïda per Filmax, va obtenir un èxit internacional sense precedents. El ressò es va repetir amb el seu segon
treball, Darkness (2002), realitzat a partir d’un guió propi i amb un pressupost sumptuós, que el va situar com un dels
directors més competitius de la productora de Julio Fernández (Fantastic Factory). Després del documental OT. La película

(2004), Balagueró va reprendre el cinema de gènere amb Frágiles (2005), rodada íntegrament en anglès
i amb un repartiment internacional. El seu darrer film, Rec (2007), un fals documental de terror codirigit amb Paco Plaza

(actualment treballa en la seva segona part), ha estat un dels èxits indiscutibles de taquilla dels darrers anys.





nar molt bé. Va guanyar diversos pre-
mis internacionals i va participar en
molts festivals, entre els quals el de Sit-
ges, on vaig guanyar un premi. Això
em va aplanar el camí per fer el segon
curtmetratge [Días sin luz], que també
va funcionar molt bé i em va permetre
abonar el terreny per fer el meu primer
llargmetratge.

De fet, això està relacionat amb el
següent que et volíem preguntar.
Després de rodar els teus dos pri-
mers curtmetratges, vas trobar
moltes dificultats a l’hora de buscar
el finançament per al teu primer
llargmetratge [Els sense nom]?
Quins consells donaries als joves
autors que comencen i que volen
saltar avui dia del curtmetratge al
llargmetratge?

Cada cas és específic. En el meu cas hi
havia l’antecedent dels dos curts que
m’havien donat a conèixer en el món
del curtmetratge, que no té res a veure
amb el món del llargmetratge. Són dos
mons completament separats. Quant
et trobes treballant en curtmetratges
tens la sensació que ja estàs dins el
món del cinema, però això és fals. És

un detall del qual no t’adones en
aquell moment. Creus que podries
estar preparat, que podries aconseguir
finançament per a un llargmetratge i,
per això, intentes fer el pas. Amb el
productor que havia produït els meus
dos curtmetratges vam decidir inten-
tar-ho. Vaig escriure el guió basant-me
en una novel·la i el meu productor va
comprar els drets. Les primeres sensa-
cions van ser bones, ja que vaig obte-
nir una subvenció de 32 milions de
pessetes com a director novell. Teníem
una quantitat, però fer una pel·lícula
no costa això. Feien falta més diners.
Hi havia, a més, el perill de perdre el
que teníem si en un any no començà-
vem el rodatge. Vam estar uns quants
mesos buscant més productors, més
diners per poder arribar a la quantitat
que ens feia falta, i gairebé perdem la
subvenció que havíem aconseguit. Va
ser traumàtic, esgotador i frustrant, ja
que trucàvem a moltes portes i ens
deien que el nostre projecte no es
podia realitzar a Espanya. Al darrer
moment, Filmax va decidir entrar en
joc i es va poder fer la pel·lícula.

D’on sorgeixen les teves pel·lícules,
d’idees personals o d’elements de la

realitat que t’envolten? D’on prové la
teva afició al fantàstic i a l’horror?

Com en la majoria dels casos, això ve de
la infantesa. Qualsevol nen té afició per
allò desconegut, tafaneja tot allò que
produeix por. És un procés molt infantil.
Jo era el típic nen fascinat pels mons-
tres, un dels milions de nens obsessio-
nat pels monstres. Va ser, també, qües-
tió d’atzar, una mica, en llegir una
novel·la que em va fascinar i que vaig
adaptar a Els sense nom. Des de llavors,
he continuat amb el gènere perquè hi
estic encantat, però no tindria cap pro-
blema a fer un altre tipus de pel·lícules.
En definitiva, he seguit un camí que
estava marcat. Era un nen fascinat per la
fantasia i els monstres.

S’ha parlat molt del denominat efecte
Balagueró? En què consisteix?

Sí, ho he llegit en diferents llocs, però
realment desconec què hi ha darrere
d’aquesta denominació. Ho he vist apli-
cat a diversos aspectes, a l’ambientació
dels escenaris, al muntatge. Fins i tot,
segons com, em fa riure. Sigui com vul-
gui, i si existeix, no és conscientment.
Tu no dissenyes com ha de ser el teu
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“A poc a poc vaig comen-
çar a sentir la necessitat
d’explicar històries. Per
tant, hi ha l’afició al cine-
ma, però també l’afició a
contar“



estil. El teu estil és el que és, surt d’una
manera natural i es va fent a partir del
treball. Cada persona abordarà una
qüestió d’una manera determinada, en
funció del que és. Mai serà una cosa
predissenyada, perquè seria terrible.

És evident que hi ha influències d’al-
tres llenguatges en la teva obra. De
quin en especial? El còmic?

Les meves influències provenen de
camps diferents. Sóc una esponja. Evi-
dentment, he llegit molts còmics, he
estat un gran consumidor de còmics.
Segur que deu haver-hi una gran
influència, sigui temàtica o narrativa.
Però, de fet, tot el cinema modern té
una influència determinant del còmic,
en especial pel que fa a la síntesi narra-
tiva. Sempre dic que hi ha una escena
mítica del cine que és deutora directa
del món de la vinyeta: l’escena de la
dutxa de Psicosi (Alfred Hitchcock,
1960). Aquesta la fa avantguardista,
contemporània i, fins i tot, radical.
Emperò, si la mires amb atenció, està
construïda a partir d’una disposició de
vinyetes. És fascinant. Els diferents plans
sembla que ens posin davant una narra-
ció de tebeo. D’altra banda, cal tenir en

compte altres influències, com, per
exemple, del videoclip o la publicitat.

Qui són els teus autors cinemato-
gràfics de capçalera? Quin cinema
t’agrada veure?

Són molts. No podria dir un o dos rea-
litzadors en especial. A més, no només
he gaudit amb grans pel·lícules, sinó
que també m’han agradat coses de
segona fila i pel·lícules dolentes. He
consumit molt cine horrorós. Tot m’ha
influït. Referents? Clar que n’hi ha. Per
exemple, Steven Spielberg, David Cro-
nenberg, David Lynch, Roman Polanski,
James Cameron, etc. El tema és que he
consumit molt més cinema modern que
clàssic, i per això estic més marcat pel
cinema modern. Els meus referents són
bàsicament contemporanis.

El teu cinema té molt present el
públic, però quan decideixes dirigir
un film ho fas també pensant en tu
mateix?

Quan estic fent una pel·lícula és evident
que penso en el públic, ja que treballo
per al públic. Però no només jo, ho fan
tots els directors. Dubto molt que

Hitchcock pensés en ell mateix quan
feia les seves pel·lícules. El cinema està
fet per al públic. El cinema no s’entén
sense públic. El que passa és que quan
penso en el públic, ho faig a través
meu, i el que jo sé que satisfà el públic,
em satisfà a mi. Com a autor estic satis-
fet si sé que el públic gaudirà amb el que
estic fent. És precisament això el que em
converteix en un narrador. Si no fos
així, no seria un narrador. Si vols ser un
narrador, t’ha d’importar, exclusiva-
ment, la felicitat del públic. Jo sóc feliç
quan faig alguna cosa i veig que fun-
cionarà. El que també és veritat és que
el públic no sempre és el mateix. Hi ha
una certa especialització de públic que
s’ha de tenir present. Sóc conscient
que no treballo per a determinats
públics, ja que hi ha gent que no està
interessada en el cinema de terror. Amb
tot, sempre treballaré per intentar agra-
dar a tothom, intento arribar a un
públic universal.

T’agrada escollir els actors per a les
teves pel·lícules? Fas un treball previ
amb ells?

Normalment és el director qui escull
els actors, tot i que escoltant certes
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persones, com el director de càsting.
La darrera paraula la té qui controla la
pel·lícula, és a dir, el director, però
també els productors, que són els que
paguen. Sigui com vulgui, avui dia
molt poca gent va al cinema a veure
una pel·lícula perquè surt un determi-
nat actor. El que passa és que hi ha
determinats actors que interessen els
productors perquè arrosseguen molta
premsa. Als Estats Units la cosa canvia,
ja que la producció té molt més pes en
l’elecció dels actors.

Quant al treball amb els actors,
intento no assajar amb ells de mane-
ra compulsiva, ja que, si no, el tre-
ball es mecanitza. Bàsicament el que
fem és parlar, donar voltes al perso-
natge, sobre el que fa, el que pensa.
Tot plegat és perquè el resultat final
sigui fresc. Fins i tot, en el cas de
Rec, vaig portar-ho fins a l’extrem,
tot i que no sempre és així. Els actors
mai tenien el guió complet, ja que la
pel·lícula perseguia emular la realitat
al màxim.

Planifiques molt els teus rodatges
amb storyboards i guions perfecta-
ment detallats o, una vegada al set de

rodatge, t’agrada improvisar sobre la
marxa?

Normalment ho tens tot bastant decidit,
ja que un rodatge és extremament car.
Hi ha molts diners en joc i no pots arris-
car-te a improvisar o experimentar. Això
no vol dir que tot consti a l’storyboard, ja
que, de vegades, surten coses interes-
sants. Es van canviant algunes coses
sobre la marxa, perquè veus que pots
millorar la pel·lícula a partir del dia a dia.

En alguns dels teus films l’escenari
s’eleva al nivell de protagonista prin-
cipal (com l’hospital de Frágiles o l’e-
difici de Rec). T’agrada triar personal-
ment aquests escenaris, siguin reals o
recreats en plató?

Tot depèn de cada pel·lícula i del sistema
de treball. És molt important la feina del
localitzador, que coneix el guió i sap per-
fectament els espais que es necessiten.
També és normal parlar amb el director
de fotografia, ja que també hi té a dir la
seva, o fins i tot amb el responsable de
so. Quant als espais reals o recreats,
depèn, també, de cada rodatge. Amb les
localitzacions naturals t’estalvies fer
grans muntatges en plató, però si fas

construcció en plató fas un important
estalvi en mobilitat. Per exemple, l’hospi-
tal de Frágiles es va construir en un plató,
una operació que va resultar força costo-
sa. A més, hauria estat molt complicat
trobar un hospital com aquell. Vam cons-
truir un hospital al nostre gust i a les
necessitats de la pel·lícula.

Cada dia es dóna més importància a
la postproducció, especialment a par-
tir de l’aparició de les noves tecnolo-
gies digitals. Pel que fa al teu cinema,
creus que les tecnologies digitals
aporten nous recursos expressius al
llenguatge cinematogràfic?

Quan vaig començar en el cinema, o tre-
ballaves amb 35 mm o no eres res. De
fet, quan de jove rodava coses a casa
amb càmera de vídeo era complicat.
Necessitaves una taula d’edició! Era molt
complicat. No hi havia ordinadors amb
programes d’edició que et permetessin
editar a casa teva. Es pot dir que vaig
viure una mica la prehistòria, encara. Ara
és molt més senzill. Avui dia, fins i tot es
pot fer una pel·lícula amb el telèfon i
experimentar. El que he viscut és la incor-
poració de les noves tecnologies a la pos-
tproducció. Per tant, he viscut els dos
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processos. He fet pel·lícules amb la pos-
tproducció completament analògica,
amb processos fotoquímics de laborato-
ri, amb el procediment de tota la vida.
Els nous procediments digitals et donen
una llibertat i una seguretat enormes. Ara
rodes en format tradicional, ho muntes,
escaneges el negatiu, el tornes a muntar
digitalment amb alta definició i etalones
també digitalment. Amb això, fins i tot
aconsegueixes que una mala fotografia
es converteixi en vistosa i tingui un bon
resultat. Amb els sistemes digitals pots
fer coses realment espectaculars. Final-
ment, només et resta copiar el material
en pel·lícula per ser mostrat. És a dir, aca-
bes novament amb format de 35 mm.

Rec destaca perquè és una pel·lícula
amb un component realista molt
especial, amb tota una sèrie de recur-
sos que pretenen situar l’espectador
dins d’una cadena d’esdeveniments
que ocorren en temps real. Destaca
per damunt de tots aquests recursos
un llarg pla-seqüència de més de 10
minuts que implica una gran feina
prèvia. Com ho vas aconseguir?

Va ser molt complicat. Es volien ensen-
yar uns fets que estaven passant d’una

manera al més realista possible, fins i tot
basant-nos en una aparença cutre. El
que passa és que per aconseguir aques-
ta sensació cutre vam necessitar una
gran sofisticació. A això cal afegir que la
seqüència incloïa un efecte complicat, i
això implicava amagar cables, havia de
sortir sang, etc., i la seqüència encara
continuava. A tot això cal afegir la
narració interior, ja que no hi havia
muntatge. En resum, Rec ha estat la
pel·lícula més sofisticada que he fet, tot
i que en aparença sigui la més descui-
dada. A més, teníem molt clar que l’es-
pectador mai havia d’adonar-se d’a-
questa sofisticació.

Rec és una pel·lícula sense música
(banda sonora), però en la resta de la
teva filmografia la música i els efectes
sonors tenen molta importància.
T’encarregues personalment de
donar instruccions molt precises
sobre què vols a l’hora de dirigir un
projecte?

M’involucro molt en el tema de la músi-
ca, massa, fins i tot. Jo crec que està
molt bé que el director s’involucri molt
en el tema del disseny de so i, normal-
ment, els responsables de so també ho

volen. La música genera emocions, i
d’aquí que sigui molt important contro-
lar el tema al màxim. M’agrada treballar
al costat dels músics que col·laboren en
les meves pel·lícules. Últimament treba-
llo amb Roque Baños, i ell ja em coneix
i sap el que busco. Gaudim conjunta-
ment amb el que fem. Òbviament, mai
perdo de vista que el músic és ell. Sigui
com vulgui, hi ha molts músics que no
tenen en compte la narrativitat del cine-
ma, i la música del cinema l’ha de tenir
molt present.

D’on neix la teva amistat amb Paco
Plaza i com et trobes amb la codirec-
ció de projectes com ara OT. La pelí-
cula i Rec?

Jo crec que la codirecció completa al
50% és gairebé impossible. La direcció
és una cosa molt íntima i compartir-ho
amb algú sempre és difícil. El cas de Rec
és diferent, ja que és una idea que se’ns
va ocórrer als dos i, a més, era un expe-
riment, una bogeria que vam decidir
compartir pel risc que suposava. Fins i
tot, no sabíem si arribaria a estrenar-se.
La manera en què està feta Rec, per
tant, permet la codirecció, ja que és
molt lliure, no és una pel·lícula conven-
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cional. El cas d’OT era un altre cas dife-
rent, ja que era un documental.

T’ha costat molt fer entendre als pro-
ductors espanyols i al públic que una
bona pel·lícula, especialment de
gènere, com el terror o el fantàstic, es
pot fer tan bé, o millor, des d’aquí
com des dels Estats Units?

Els majors problemes els vaig tenir amb
Els sense nom, com ja he comentat al
principi. Trucava a les portes i molts em
deien que era molt difícil fer cinema de
gènere en aquest país. Tesis (1996), d’A-
lejandro Amenábar, era encara molt
recent. Sigui com vulgui, un cop estre-
nada Els sense nom, i en vista de l’èxit
que va tenir, tot ha funcionat molt bé.
Em va aplanar el terreny de cara als pro-
jectes següents.

Com valores els èxits del teus films a
l’estranger? Has estat temptat d’anar
als Estats Units a rodar?

No descarto anar als Estats Units si hi ha
un projecte del qual m’enamori. El fet
d’anar a Hollywood, per si mateix, no és
una cosa que m’atregui especialment.
La condició seria que hi hagués, com

dic, un projecte interessant. I més ara,
que s’està produint una situació que
anys enrere seria estranya. Tu pots fer
una pel·lícula amb producció espanyola
i tenir èxit als Estats Units, com hem vist
amb El laberinto del fauno (Guillermo del
Toro, 2006), que es va estrenar allà en
espanyol i va tenir un cert èxit. D’algu-
na manera jo he viscut això amb Dark-
ness. Actualment, també es poden fer
pel·lícules a Espanya orientades al mer-
cat americà, produïdes amb diners ame-
ricans i, fins i tot, rodades en anglès. Hi
ha altres estudis, com la Paramount, que
estan produint pel·lícules a Europa en
llengües autòctones. Ara els directors
tenim més força que abans, i això està
revalorant el cinema de cada país.

Has pensat mai a rodar a Lleida?
Quins avantatges i incovenients creus
que tindries si ho haguessis de fer?

El problema de Lleida és que no hi ha la
infraestructura necessària per fer segons
quines coses i ho has de portar tot de
fora. Potser interessa anar a Lleida per
rodar, però llavors cal plantejar-se el
tema de la mobilitat, els costos dels
trasllats, els hotels, etc. Tampoc és cap
problema, ja que un trasllat és sempre

traumàtic, allà on sigui. A mi, de Lleida,
em fascina el tòpic de la boira, la trobo
molt estètica.

Com valores el sector audiovisual a
Catalunya i Espanya? Creus que l’actual
context de crisi afectarà la producció o,
d'altra banda, incentivarà el sector,
almenys des del punt de vista creatiu?

El sector audiovisual està en crisi no
només per la famosa crisi, sinó per una
situació més greu, que és la de la pirate-
ria. La gent encara va al cine, entre altres
coses, pel component de sociabilitat que
té, però, per exemple, el tema de llo-
guers de DVD està sota mínims, i aquest
també era un dels pilars del sector audio-
visual. I després hi ha el tema de la crisi
permanent del cinema espanyol. Hi ha
certes actituds del públic que, malgrat
tot, s’han d’intentar comprendre, espe-
cialment del públic jove. Si fan cas de la
televisió quant al que han de veure, estan
arreglats. Moltes vegades ens venen que
tal pel·lícula és la millor que s’ha fet a
Espanya aquell any, amb campanyes
mediàtiques i comunicatives molt agres-
sives, però, en realitat, el producte és
dolent. Clar, llavors és comprensible la
decepció de l’espectador, que va al cine-
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“Quant a la xarxa com
a sistema de distribució,
crec que pot contribuir a
la reconstrucció general
del sistema de distribució
del cinema“



ma esperant una gran pel·lícula i es troba
amb un resultat més que decebedor.
Aquesta persona, la propera vegada, s’ho
repensarà. Llavors, hi ha obres mestres
com Camino (2008), de Javier Fesser, que
tot i que ha tingut un cert ressò, passen
més desapercebudes en comparació
amb altres que no són pas millors.

Tens un bloc on, fins i tot, has publi-
cat un curt filmat amb dos telèfons
mòbils. Quines possibilitats li veus, a
la xarxa? Què penses de la xarxa com
a sistema de distribució de productes
audiovisuals?

Jo, a la xarxa, li veig moltes possibili-
tats. Jo puc fer una pel·lícula amb dos

telèfons mòbils i, tot i la xarxa, tindré
dificultats perquè la miri molta gent. En
qualsevol cas, m’hauré de buscar la
vida per trobar el sistema més adequat
i garantir un mínim de difusió. Tot és
encertar en la tria. Ara, com a mínim,
existeix la possibilitat de difondre d’una
manera diferent, cosa que abans no
existia. Quant a la xarxa com a sistema
de distribució, crec que pot contribuir a
la reconstrucció general del sistema de
distribució del cinema. El que no pot
ser és que els sistemes tradicionals de
distribució vagin morint, mentre la
pirateria va creixent cada vegada més.
De fet, la xarxa ja està fent molta feina
en aquest aspecte, amb tot el tema dels
videoclubs digitals, o amb l’iTunes, on

ja es poden descarregar continguts
audiovisuals.

Acabes de rodar la segona part de
Rec. Com ha anat el rodatge? Quins
projectes t’agradaria portar a terme
en un futur ?

El rodatge de la segona part de Rec ha
anat molt bé, i ara ens trobem en la fase
de postproducció. A banda, tinc un
parell de projectes que estic movent i
esperant que quallin. Són idees encara
incipients, i hem de veure quina de les
dues acabarà duent-se a terme. El que sí
que us puc dir és que, en el futur, m’a-
gradaria poder fer una pel·lícula romàn-
tica o un musical.
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