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Les m esures polítiques i el reviscolam ent del cinem a francés

A  finals de  la dècada dels 70, la indústria cinem atogràfica francesa s’h avia 
debilitat i el panoram a era poc esperançat i ple d’incerteses. Les eleccions del 

19 81 donaren la victòria als socialistes, q ui 
m anifestaren la ferm a voluntat de  realitzar 
una profunda reform a del sector 
audiovisual davant el desafiam ent 
com ercial plantejat per la televisió i les 
m ultinacionals am ericanes. Per aq uesta 
raó, l’Estat francés desenvolupà una 
política proteccionista m olt sòlida i 
coh erent en defensa de  la seua indústria 
audiovisual. Jack  Lang, m inistre  de  
Cultura, l’organitzà i la revitalitzà sobre  la 
base  de  la política, am b lleis q ue  
l’afavoriren, l’econom ia, am b inversions 
em presarials, i la indústria, q ue  va fer 
possible el suport entre  cinem a i televisió. 
Però tam bé sobre  la creació, ja q ue  es va 

donar total llibertat a q ualsevol tipus d’expressió i al m ateix tem ps, tam bé es va 
donar suport i facilitar la tasca de  directors estrangers. El seu pla consistí a 
articular un sistem a de  subvencions anticipades per al cinem a francés, però 
tam bé regeneracionar pel com plet la cinem atografia francesa, ja q ue  a principis 
dels 80, els directors francesos actius m és coneguts continuaven sent els clàssics 
François Truffaut, Claude  Ch abrol, Eric R oh m er o Jean- Luc Godart, entre  altres.

El govern va prendre  una sèrie  de  m esures d’ajuda al cinem a am b la finalitat 
d’afavorir la creació, la difusió i la conservació de  les seues produccions i 
realitzar al m ateix tem ps, una reestructuració de  la Cinem ateca francesa. Va 
defendre  el cinem a com  patrim oni nacional i a partir de  principis de  la dècada 
dels 9 0, la q uota de  pantalla del cinem a francés en les sales franceses va arribar a 
una m itjana del 35- 40%. La instauració d’alguns m ecanism es d’ajuda fiscal com  
les SO FICA  (Societats de  finançam ent d’indústries cinem atogràfiq ues i 
audiovisuals), foren creades am b la finalitat d’afavorir les inversions en la 
producció cinem atogràfica i audiovisual.



Els anys 80

Cap a la m eitat de  la dècada dels 80 la indústria francesa com pta am b una 
generació de  nous talents, i alguns d’ells, a falta de  capital i de  m edis per a la 
realització de  grans superproduccions, inicien una fórm ula am b pocs personatges 
i situacions senzilles, on les idees supleixen l’acció. Les propostes 
cinem atogràfiq ues foren m olt diverses i variades com  són La lectora (La lectrice, 
19 88) de  M ich el D eville, Mons ieur H ire  (19 89 ) i El m arit de la perruq uera (Le 
m ari de la coiffeus e, 19 9 0) de  Patrice  Leconte, Contes  de prim avera (Contes  de 
printem ps , 19 89 ) d‘Eric R oh m er, entre  altres. A q uesta austeritat no li suposà cap 
im pedim ent a la indústria francesa per rebre  prem is en certàm ens internacionals 
com  l’em otiva Au revoir les  enfants  (19 87) de  Louis M alle, q ue  va triom far a 
Venècia contant la h istòria d’un col·legi de  xiq uets durant l’ocupació nazi.

M algrat els problem es de  finançam ent, el cinem a francés realitzà algunes 
pel·lícules m és espectaculars com  l’ecològica El gran blau  (Le grand bleu, 19 88) o 
Nik ita (19 9 0) de  Luc Besson, director q ue  com ençà la seua carrera d’èxits am b 
Subway (19 84). Jean- Jacq ues Beineix assolí gran èxit de  públic i crítica am b 
pel·lícules com  Diva (19 80) 
o Betty Blue  (Betty Blue 
37º2 le m atin, 19 86) am b 
una gran espectacularitat 
de  les im atges. Bertrand 
Tavernier tam bé va gaudir 
del m edis apropiats per a 
poder film ar La vie et rien 
d’autre  (19 89 ), pel·lícula 
am bientada en la I Guerra 
M undial. Una altra 
producció q ue  assolí  m olt 
d’èxit fou una nova versió 
de  Cyrano de Bergerac en 19 9 0 a càrrec de  Jean- Paul R appeneau i am b Gerard  
D epardieu com  a principal protagonista. A ltres directors francesos q ue  es van 
subm ergir en produccions d’alt cost foren Claude  Berri am b Jean de la Florette  
(19 86) o Jean- Jacq ues A nnaud am b El nom  de la rosa (Le nom  de la ros e, 19 87), 
finançada principalm ent am b capitals am ericans.



Des dels 9 0 fins l’actualitat

A  principis dels 9 0 i gràcies fonam entalm ent al finançam ent de  les televisions, 
una nova fornada de  nous i joves realitzadors pogueren realitzar el seus prim ers 
llargm etratges. Una renovació del cinem a francés s’estava produint am b nous 
directors com  Cédric K ah n, Jean- Pierre  Jeunet, Patricia M azuy, Cédric K laplish , 
Jan K ounen o M ath ieu K assovitz entre  altres, alguns dels q uals, van rebre  m olt 
prom pte un reconeixem ent tant nacional com  internacional, com  M ath ieu 
K assovitz am b L’odi (La h aine, 19 9 5), Jeunet i Caro am b Delicatess en (19 9 1), La 
ciutat dels  nens  perduts  (La cité des  enfants  perdus , 19 9 5) o m és recentm ent 
Am elie  (Le fabuleux destin d’Am élie Poulain, 2001), K lapish  am b Com  en les  
m illors  fam ílies  (Un air de fam ille, 19 9 7), i François O zon am b 8 dones  (8 

fem m es , 2001) o Sw im m ing pool (2003) 
entre  altres. 

A  l’igual q ue  h a passat am b els directors, el 
panoram a cinem atogràfic h a canviat tam bé 
gràcies als nous actors, q ue  a poc a poc, 
h an adq uirit m és protagonism e  com  
Vincent Cassel, Laetitia Casta, Virginie  
Ledoyen, A udrey Tautou, Elodie  Bouch ez, 
M ath ieu K assovitz, i un llarg etcètera.

Els directors de  l’antiga Nouvelle Vague 
continuaren el seu cam í. Jacq ues R ivette va 
signar La bella m entirosa (La belle 
nois eus e, 19 9 1), duel interpretatiu entre  un 
pintor (M ich el Piccoli) i la seua m odel 
(Em m anuelle Béart). A lain R esnais realitzà 
Sm ok ing/Non sm ok ing (19 9 3) i O n connaît 
la ch anson (19 9 7). Claude  Ch abrol va 
seguir realitzant pel·lícules q ue  van gaudir 
d’un cert èxit com  Madam e Bovary (19 9 1), 

La cerim ònia (La cérim onie, 19 9 5) o R ien ne va plus  (19 9 7). Godart reviscolà i 
realitzà Nouvelle vague  (19 9 0) i Elogi de l’am or (Eloge de l’am our, 2001).

A ltres directors veterans però fora de  q ualsevol m ovim ent es troba Claude  Berri, 
antic actor reconvertit a director q ui realitzà una nova versió de  l’obra de  Z ola 
Germ inal (19 9 4).



Patrice  Ch éreau triom fà am b la superproducció La reine Margot (19 9 4), 
adaptació de  la novel·la h om ònim a de  A . D um as.

En general, la diversitat de  propostes cinem atogràfiq ues de  la dècada dels 9 0 és 
m olt variada i fins i tot d’alta q ualitat i de  vegades am b un gran èxit no sols 
nacional, sinó tam bé internacional, com  les com èdies Els vis itants  (Les  vis iteurs , 
19 9 2) de  Poiré, El sopar dels  id iotes  (Le dîner de cons , 19 9 8) de  Francis W eber o 
Asterix i O belix contra César (Astérix et O bélix contre César, 19 9 8) de  Z idi. J.- J. 
A nnaud continuà les superproduccions am b L’am ant (19 9 1) i Enem ic a les  portes  
(Stalingrad , 2000). Luc Besson m arxà a treballar als EUA  on rodà El q uint 
elem ent (Le cinq uièm e élém ent, 19 9 7) i Joana d’Arc (Jeanne d’Arc, 19 9 9 ). 
L’adaptació de  l’obra de  Quignard  Tots  els  m atins  del m ón (Tous  les  m atins  du 
m onde, 19 9 1) per A lain Corneau va sorprendre  a toth om . 
A ndré Tech iné retratà la vida d’un prostíbul am b En la 
boca no (J’em brass e pas , 19 9 1), però les pel·lícules q ue  van 
captivar la crítica foren Els joncs  salvatges  (Les  ros eaux 
sauvages , 19 9 4) i La m eua estació preferida (Ma saison 
préférée, 19 9 3). A ltres produccions franceses interessants 
foren Capità Conan (Capitaine Conan, 19 9 6) i H ui 
com ença tot (Ça com m ence aujourd’h ui, 19 9 9 ) de  
Bertrand Tavernier; Marius  et Jeannette  (19 9 6) de  R obert 
Guédiguian; Les  enfants  du Marais  (19 9 8) de  Jean Beck er; 
L’anglesa i el duc (L’anglais e et le duc, 2001) d’Eric 
R oh m er, entre  altres. 

A lguns èxits recents de  la indústria francesa són Tais -toi (2002) de  Francis 
W eber, Bon voyage  (2002) de  J.- P-  R appeneau, Els rius  de colors  púrpura  2 (Les  
rivières  pourpres  2, 2003) de  M ath ieu K assovitz, Les  Ch oristes  (2003) de  
Ch ristoph e  Barratier i Deux frères  (2004) de  Jean- Jacq ues A nnaud, entre  altres.
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Fitxes de  pel·lícules

Cyrano de Bergerac

Títol original: Cyrano de Bergerac
A ny de  producció: 19 9 0
D irector: Jean- Paul R appeneau
Intèrprets: Gerard  D epardieu, A nne  Broch et, Vincent 
Perez, Jacq ues W eber
D uració: 137 m in

Sinopsi: Cyrano de  Bergerac és un poeta i espadatxí q ue  
expressa el seu am or per la bella R oxanne  m itjançant 
Ch ristian, un jove i ben plantat soldat del q ual està enam orada.

H arry, u n am igo qu e os qu iere

Títol original: H arry, un am i q ui vous  veut du bien
A ny de  producció: 2000 
D irector: D om inik  M oll
Intèrprets: Sergi López, Laurent Lucas, M ath ilde 
Seigner, Soph ie  Guillem in
D uració: 119  m in

Sinopsi: M ich el i Claire  es troben de  vacances 
restaurant una granja. Però al m ateix tem ps, h an 
d’ocupar- se  dels seus fills, de  la canícula estiuenca i dels 
pares de  M ich el, fets q ue  els duu al lím it. D e  sobte  
apareix H arry, un am ic q ue  farà el possible per fer feliç 
a M ich el.



La inglesa y el du qu e

Títol original: L’anglais e et le duc
A ny de  producció: 2001
D irector: Eric R oh m er
Intèrprets: Lucy R usell, Jean- Claude  D reyfus
D uració: 124 m in

Sinopsi: D esprés d’ajusticiar el rei Lluís XVI i la 
reina M aria A ntonieta, l’aristòcrata francesa Grace Elliot rebutja fugir a Londres 
i acudeix al seu protector Felip d’O rleans, q ui tam poc podrà escapar- se  de  la 
convulsa situació política.

Am elie

Títol original: Le fabuleux destin d’Am élie Poulain
A ny de  producció: 2001
D irector: Jean- Pierre  Jeunet
Intèrprets: A udrey Tatou, M ath ieu K assovitz
D uració: 122 m in

Sinopsi: D es de  xicoteta, A m élie  h a som iat poder 
viure  una gran aventura q ue  la traga de  la seua 
m onotonia i arreglar la vida de  la resta perq uè siguen m és feliços. Un dia 
s’enam ora d’un xic q ue  estava obsessionat a col·leccionar fotografies desfetes d’un 
fotom atón i li proposa un joc.



La reina M argot

Títol original: La reine Margot
A ny de  producció: 19 9 4
D irector: Claude  Berri
Intèrprets: Isabelle A djani, D aniel A uteuil, Vincent 
Perez, Jean- H ugues A nglade
D uració: 138 m in

Sinopsi: En 1572 França està dividida entre  els catòlics, liderats pel duc de  Guise, 
i els protestants, encapçalats per l’alm irall Goligny. Catarina de  M edicis, m are  
del rei de  França Carles IX i vídua d’Enriq ue  de  Borgó, i Joana d’A lbret, vídua 
d’Enric II, pacten el casam ent dels seus respectius fills M argot i Enric de  
Navarra, futur Enric IV de  França.

Les visiteu rs. Ils ne sont pas nés d’h ier

Títol original: Les  vis iteurs. Ils  ne sont pas  nés  d’h ier
A ny de  producció: 19 9 2
D irector: Jean- M arie  Poiré
Intèrprets: Ch ristian Clavier, Jean R eno, Valerie  
Lem ercier
D uració: 105 m in

Sinopsi: D urant la prim era creuada i per culpa d’una 
m aledicció, el conte Godofroy i el seu escuder 
Jacq uouille són transportats a 19 9 2



M i estación preferida

Títol original: Ma saison préférée
A ny de  producció: 19 9 3
D irector: A ndré Tech iné
Intèrprets: Cath erine  D eneuve, D aniel A uteuil
D uració: 133 m in

Sinopsi: És la h istòria dels germ ans Em ilie  i A ntoine, i 
a partir del m om ent en q uè sa m are  perd  la raó i la vida, 
ells intenten trobar el seu lloc en el m ón. 

On connaît la ch anson

Títol original: O n connait la ch anson
A ny de  producció: 19 9 7
D irector: A lain R esnais
Intèrprets: Pierre  A rditi, Sabine  A zém a, Jean- Pierre  
Bacri, A ndré D ussolier 
D uració: 120 m in

Sinopsi: La h istòria dels m alentesos de  sis personatges 
on els seus estats d’ànim  se  reflecteixen a partir de  
cançons contem porànies franceses.



Com o en las m ejores fam ilias

Títol original: Un air de fam ille
A ny de  producció: 19 9 7
D irector: Cédric K laplisch
Intèrprets: Jean- Pierre  Bacri, Jean- Pierre  
D arroussin, A gnès Jaoui, Claire  M aurier
D uració: 112 m in

Sinopsi: La fam ília M énard  acudeix totes les 
setm anes al café regentat pel seu fill m ajor. Un dia 
falta a la cita A rlette, la dona del propietari, i 
durant la celebració de  l’aniversari de  Iolanda, tot 

el m ón com ença a eixir- se  de  les seues caselles.

El odio

Títol original: La h aine
A ny de  producció: 19 9 5
D irector: M ath ieu K assovitz
Intèrprets: Vincent Cassel, H ubert K oundé, Saïd 
Tagh m aoui
D uració: 9 5 m in

Sinopsi: A bdel h a ingressat en un h ospital ferit per 
un policia durant un interrogatori i es troba a punt 
de  m orir. Un am ic d’A bdel, Vinz, recupera una 
pistola q ue  un policia h a perdut durant uns altercats 
als suburbis de  París i jura, junt am b dos am ics, 
m atar un policia si el seu am ic m or.



La fortu na de vivir

Títol original: Les  enfants  du m arais
A ny de  producció: 19 9 8
D irector: Jean Beck er
Intèrprets: Jacq ues Villeret, Jacq ues Gam blin, A ndré 
D ussollier, M ich el Serrault
D uració: 115 m in

Sinopsi: En la regió del Loira viuen R iton i Garris en 
unes cabanes al costat del pantà. Junt a altres 
personatges pintorescos persegueixen únicam ent viure, però sobretot viure  en 
llibertat.

H oy em pieza todo

Títol original: Ça com m ence aujourd’h ui
A ny de  producció: 19 9 9
D irector: Bertrand Tavernier
Intèrprets: Ph ilippe  Torreton, M aria Pitarresi, 
Nadia K aci
D uració: 117 m in

Sinopsi: D aniel és un professor sensible d’una escola 
en una població deprim ida del nord  de  França q ue  
li agradaria extralim itar- se  de  les seues funcions i 
evitar q ue  els seus alum nes m alvisq uen. D aniel 
lluitarà per canviar la situació de  la com unitat.
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