Mediapro: 20 anys d'una productor
Amb una facturado de 1.387 milions d'euros el 2013, es l'empresa audiovisual mes potent de Catalunya
Reportatge
ÁLEX GUTIÉRREZ
BARCELONA
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ui s'adreci a la web de
M ed i apro per co n sul ta rne ['organigrama directíu es topará amb la frustració de no poder trobar qui presideix aquesta companyia. Sota l'epígraf "equip" veurá
una llista de prop de cinquanta
noms, ordenáis alfabéticament. No
"Responsable de..." Aquest rebuiga
exhibir organigrama es un deis trets
inusuals que defineixen Mediapro.
Pero també ho es el seu nivell de facturado: 1.387 milions d'euros el
2013, molt mes que quajsevol altre
grup audiovisual cátala. Aquest:
seul
industrial classic i organització empresarial singular ha general un
grup a tipie que, aquest mes, celebra
el 20é aniversari havent tancat el
seu millor exercíci peí que fa a ingressos, amb 1.387 milions d'euros.
Pero, malgrat la voluntat de discreció personal, es impossible explicar la historia de Mediapro sense citar Jaume Roures. E! 1991 treballavadeproductorperaTVSivaencarregar-se 'de muníar l'operatiu
informatiu per cobrir la Guerra del
Golf. Pero un certmalestar ambla línia informativa de la casa a J'hora de

Mediapro, en xifres
Els resultáis económics

Evolució de l'ebitda per árees de negoci
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tractarel conflicte el va empényer a
marxar. Va recalar aleshores a Dorna, l'empresa que gestionava els
drets del Mundial de motos. S'hi va
estar un parell d'anys, fins que Mario Conde va comprar 1'empresa i ell
va decidir que no li venia de gust
compartir foto amb el banquer. Va
propia i independen!. Actualment
els tres socis de la companyia son ell
mateix,GerardRomyiTatxo Benet.
La part mes visible de Mediapro
es la seva prodúcelo audiovisual.
Films com Los lunes a! sol, Vicky

Cristina Barcelona, Comandante,
Camino, Mapa deis sons de Tóquio i
Salvador porten el segell de la companyia. El rédit en premís ha estat
abundant: 20scars,2Globusd'Or,
22 Goya, 1 Bafta i una Concha d'Or
a Sant Sebastiá, entre d'altres.
La segona pota es lagestió deis
drets esportius. Aquest va ser un
deis motors iniciáis de la companyia, que en va afavorir el creixere de conflictes: fa set anys el grup
va topar amb Prisa i es va desenca-
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delfútbol El conflicte va fer que, en
alguns casos, tañí Prisa corn Mediapro es reivindiquessin al mateix
temps -amb arguments jurídics diferents- com a propietáries deis
drets d'emissió de determináis
clubs de Primera Divisió,
Els cops de colze entre els dos
grups també ho eren per a un territori semblant del seu públic de base, situat al centreesquerra. I si Prisa va ser considerada el grup mes
proper al felipisme, en el cas de Zapatero va ser Mediapro ambqui va
gandir d'una relació mes fluida.

haajudathavt
fora i explora!

"Seguiré mentre pugui fer el que
vulgui i el que es necessari"
A.G.

Servéis
audinvisuals

' Dgute financiar brut
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Jaume Roures

¿L'any mes durja ha passat, un cop
superat el concurs de creditors?
El concurs era un recurs per defensar-nos de Prisa, que no pagava diners que ens devia. Necessitávem
temps de marge, perqué el jutjat de
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ribaráalsec <rla :upeócT;u esta crisi
Aquí no hi ha perspectiva. Les televisions privades han aprés que,fent
programes amb quatre quartos, poden acaparar igualment el 90%de la
publicitat. I les publiques no teñen
perspectiva. Si mai torna a recuperar-se «1 sector, per qué haurien de

nys. Les tel.
s de cop. La

>aritat, perqué els
ixaven res. Sort en
vam teñir de IE 10 stra p ota industridament i -ningú ens defensava. A al. El ferro e:
a es important:
és nosaltres els hem plan- satél-lit, les unitats móbils... Es
tat cara, i sempre ho hem fet sois, part del negoci que, aquí, noi
cap administració ni partit polític hem tocat nosaltres. I forma part (
s'hi ha atrevit, ningú vol sortir a la la roda del sector, que ha d<
portada d'ElPaís.
girant, hi hagi crísi o no. Tai

Amb 64 anys, té ganes de seguir?
Mentre pugui fer el que vulgui, sí.
Pero es cert que la llibertat, com de¡a aquell, es el coneixement de la necessitat. Per tant, rnatiso: seguiré
rnentre pugui fer el que vulgui i el
que es necessari, que es diferent.
Perqué tinc, tenim, una responsabiJitat, esciar, derivada de pagar les
3.400 nomines cada mes de les persones que treballen a la casa._

