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Una història autobiogràfica de
superació
Un jove vulnerable que va passar pel Centre de Noves Oportunitats del Camp
dirigeix un curt amb producció de l'Escola de Cinema de Reus

Una imatge del jove director T.J. Calvet | Cedida

El director de l'Escola de cinema de Reus (ECIR), Daniel Villanueva, serà el productor del filmet
A pesar de ti, dirigit per T.J. Calvet, un jove que va passar pel Centre de Noves Oportunitats
(CNO) del Camp de Tarragona durant el curs 2018-2020.
Un itinerari formatiu i vital
El centre posarà els mitjans per realitzar el curt i, a més, joves que cursen al CNO la formació de
cuina seran els encarregats de preparar l'àpat per al rodatge. Altres faran d'extra i, d'altres, veuran
la gravació tot i que no hi intervinguin. El jove va prendre part al projecte Start! Noves Oportunitats,
i va arribar al CNO del Camp el 2018, "quan ni treballava ni estudiava, per estar-s'hi fins al curs
2020 amb l'objectiu de trobar un itinerari formatiu i vital que el motivés a seguir endavant",
segons s'explica des del centre.
Calvet va completar diverses formacions, entre les quals el Certificat de Professionalitat de
Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, i va participar en diferents accions
transversals del centre, fins que es va decidir entrar a l'ECIR per estudiar Creació i Direcció
Cinematogràfica.
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El jove es va formar a l'ECIR Foto: Cedida

A pesar de ti és, doncs, fruit del seu pas per l'ECIR, i es tracta d'un curtmetratge que parla, en
gran part, en primera persona. És, en definitiva, una història autobiogràfica. Calvet va passar la
seva infància en un centre de menors tutelat per l'estat, allunyat de la seva mare. Això va fer que
establís un vincle molt fort amb el seu educador, a qui va considerar el més semblant a la idea
d'una figura paterna.
En aquests moments, el filmet es troba en fase de producció, i el proper dijous 10 de febrer tindrà
lloc la tercera jornada del rodatge del curt, en una localització exterior de l'Hospitalet de l'Infant. A
pesar de ti "podria comptar", segons s'ha assenyalat des de l'entorn del realitzador del curt, amb
la presència de l'intèrpret Carles Bigorra (La que se avecina; Merlí: Sapere aude).
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