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“Filmax aposta per desenvolupar 
projectes d’interès universal”

JULIO FERNÁNDEZ, PRESIDENT DE FILMAX

PATRICIA COLL

Què ha significat per vostè 
l’homenatge rebut a Sitges?
M’emociona sobretot que ho 
hagi fet la gent del Festival de 
Sitges. Fantastic Factory és, 
de fet, la materialització d’allò 
intangible que representa un 
certamen com aquest per a la 
indústria. A més, a nivell per-
sonal he rebut molts premis, 
però ha estat el primer cop 
que en rebo un d’una institució 
catalana. L’he dedicat a tota la 
gent lligada al Festival de Sitges 
i, per suposat, a tots els que tre-
ballen o han fet créixer Filmax.

El guardó reconeix la seva 
aposta pel cinema fantàstic i de 
terror amb projecció internacio-
nal. Està en auge aquest gènere?
Fa vuit o deu anys era difícil 
pensar que des del nostre país 
es poguessin desenvolupar 
produccions d’interès universal 
que tinguessin èxit i arribessin 
pràcticament a tots els països 
del món, que projectes com 
Darkness hagin marcat un 
rècord històric de recaudació 
d’una pel·lícula espanyola als 
Estats Units o el fet que en els 
darrers sis anys hàguem venut 
14 pel·lícules a Estats Units, 
país que, en el seu conjunt, s’ha 
convertit en el nostre primer 
client. Això és una mostra que 
el gènere fantàstic està viu.

Sense actors estrella les 
pel·lícules són difícilment comer-
cialitzables?
Evidentment, el fet de tenir 

actors, directors i tècnics de 
reconegut prestigi influeix per 
comercialitzar un producte. 
Però l’exigència d’aquest star 
system no és la mateixa per 
una comèdia que per una 
pel·lícula de terror, que és més 
de concepte. Aquesta és una 
de les raons en què es basa 
una altra de les nostres grans 
apostes: l’animació. Entre els 
nous projectes destaca Don 
Quijote de la Mancha, possi-
blement la més gran pel·lícula 
d’animació que s’hagi fet fora 
dels  estudis de Hollywood.

Se’l considera l’Amancio 
Ortega del cine... 
Crec que és un piropo i una 
comparació que segurament 
sambla una mica il·lusionista. 
No obstant això, l’aposta indus-
trial, en la línia de desenvolupar 
projectes pensats en els mercats 
universals que ha fet Filmax, ha 

estat absolutament brutal. 
Estem avançant cada cop 
més en la configuració d’un 
estudi integrant les diverses 
àrees, per crear una marca 
de referència llatina, no des 
de la perspectiva de l’idioma 
–produccions com les de 
Darkness o Frágiles s’han ro-
dat en anglès– sinó des del 
punt de vista de la forma de ser 
en desenvolupar projectes.

On és el secret de l’èxit 
empresarial? Què aconsella als 
emprenedors?
Als emprenedors els diria 
que han de posar il·lusió, 
passió, capacitat de risc, 
que quan tinguin una cosa 
clara que es posin en 
marxa i no es facin enrera. 
No es pot abaixar la guàr-
dia, però tampoc caure en 
la depressió. Cal estar molt 
motivat.

Filmax produeix, distribueix 
i exhibeix pel·lícules. És impor-
tant controlar tot el procés?
L’especialització és bona. Però, 
en la mesura en què ja no 
pensem en un producte sinó 
en un projecte empresarial, 
l’especialització va implícita 
en la pròpia integració. En 
aquest sentit, el nostre objectiu 
sempre ha estat aconseguir 
configurar un estudi molt a 
l’estil americà però des de 
la perspectiva llatina. Així, 
hem anat configurant tot un 
viver de talent en el qual cada 
persona es va especialitzant 
en cadascuna de les diverses 
àrees. La integració d’aquests 
especialistes fa que la figura de 
l’estudi tingui més possibilitats 
d’assolir èxits empresarials.

Quins reptes té el sector 
àudiovisual actualment?
Les institucions han de tenir 
clar si existeix o no una aposta 
per un sector àudiovisual des 
de la perspectiva industrial. 
Per parlar d’indústria cal una 
aposta clara de país. A Cata-
lunya, per fer-la cal una inte-
gració d’economia, indústria i 
cultura, i si la locomotora és 

Televisió de Catalunya, s’ha de 
tenir clar quins són els vagons 
per convertir-los en grans 
referents capaços de tenir el 
múscul financer i l’estructura 
necessària. Si parlem d’indústria 
hem de parlar d’empreses amb 
projectes que impulsin el sec-
tor. A més, si no hi ha una 
aposta industrial es frustra-
ran les carreres dels milers 
d’estudiants que s’estan llicen-
ciant en àudiovisuals i estarem 
perdent molts talents.

La pirateria representa un 
greu problema...
Sí. Per aquesta raó he demanat 
al president del Govern que 
prengui mesures urgents. Si no, 
el que ha passat amb la música 
pot passar amb el cinema i això 
tindria una gran gravetat .

Per on passen el reptes de 
Filmax de cara al futur?
El gran repte és que es con-
verteixi en l’estudi europeu de 
sensibilitat llatina reconegut 
mundialment, amb capacitat 
de produir projectes d’interès 
universal. Filmax aspira a ser 
el Zara de l’àudiovisual de la 
propera dècada.

Acaba de rebre a Sitges la Maria Honorífica del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. El president de Filmax és un dels artífexs de la nova 
etapa de la indústria audiovisual al nostre país.  Membre de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, Medalla Castelao 2002 de la 
Xunta de Galícia i Estrella d’Or del Club de medios, forma part d’entitats com Egepeda, l’ESCAC o l’Associació d’Empresaris Gallecs a Catalunya. 

El president de Filmax fent el seu discurs després de rebre el premi al Festival de Sitges.  / M. A. CHAZO

La trajectòria de Julio Fernández ha estat reconeguda al Festival de 
Cinema de Catalunya. En els darrers anys, Filmax ha produït pel·lícules 
com Els sense nom, Darkness, El Lobo, Tapas, El Maquinista i Frágiles. 
Amb el segell Fantastic Factory ha aconseguit èxit internacional en 
el gènere fantàstic i de terror, i en el sector de l’animació ha produït 
pel·lícules com Goomer, Pinocho 3000, El Cid i Gisaku.

HOMENATGE A UN PROJECTE D’ÈXIT INTERNACIONAL


