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Capítol5

El sector cinematogrMic

EL SECTOR
CINEMATOGRAFIC

Esteve Riambau
Casimiro Torreiro

Departament de Comunicació Audiovisual
i de Publicitat

(Universitat Autónoma de Barcelona)

El sector cinematografic constitueix un dels punts
febles de les polítiques culturals i de comunicació a
Catalunya. Partint d'aquesta premissa, en el capítol
s'analitzen els antecedents immediats de les politi-
ques aplicades al sector del cinema i se n 'interpre-
ten els resultats. També s'hi descriu l'estat del sec-
tor cinematográfic a Catalunya a final de la década
dels noranta i, per acabar, s 'hi apunten possibles
desenvolupaments futurs de la indústria cinema-
tografica catalana i de la intervenció pública sobre
el sector.



Part I

la situació deis mitjans

El decret del
Ministeri de
Cultura que

regula les
subvencions

a la producció
cinematográfica

espanyola perfila
la situaciá de la

producció
cinematográfica a
Catalunya a final
deis anys noranta

(1) Dades proporoonaocs pel Departa-
ment de Cultura de la Generalitat

1. Introducció

La indústria cinematografica catalana es troba, en el tombant de
rnil-lenni. en una situació torca complexa que deriva de la combinació deis
pobres resultats de les polítiques públiques de promoció aplicades fins ara
i deis nous reptes que plantegen les tecnologies de la informació i la comu-
rucació. així com del procés de globalització económica.

La dependencia de la cmernatoqrafia catalana de lógiques cada vegada
més complexes de producció i de distribució; la incidencia de les noves pla-
taformes digitals, i la progressiva concentració, que tendeix a afectar tots
els nivells de la cadena del negoci audiovisual, plantegen greus dificultats
a aquest sector i creen la necessitat de noves i més vigoroses polítiques
públiques de suport o de coordinació.

2. la producció cinematoqráfica:
al límlt de la supervivencia

2.1. Marc legal: evolució deIs ajuts a la producció

El decret del Ministeri de Cultura (de I'any 1994) que regula les sub-
vencions estatals a la producció cinematografica espanyola perfila, amb les
petites modificacions tecniques introdurdes posteriorment pel govern del
PP,la situació de la producció cinematografica a Catalunya a final deis anys
noranta. Aquest decret va substituir el marc regulador establert, el 1983,
per I'anomenada Ilei Miró, que es basava en les subvencions anticipades a
projectes, d'acord amb els criteris subjectius d'una comissió assessora, a la
qual es va afegir, a partir de 1985, una subcomissió específica amb seu a
Barcelona. Gracies a una política sinerqica amb la de la Generalitat, espe-
cialment accentuada des de I'inici del suport parlamentari de CiU al govern
del PSOE (1993), un pacte polític no escrit estipulava que d'un 20% a un
25% del percentatge del Fons estatal de Protecció a la Cinematografia
corresponia als ajuts destinats al cinema catala.

La producció catalana se situava entre els 12 i els 26 Ilargmetratges
anuals', amb unes proporcions que oscil·laven entre el 25,5% i el 47,6%
del conjunt de l' Estat (vegeu la taula 1).

D Taula 1

Llargmetratges espanyols* i catalans** (1988-1994)
---- - -

1988 1989 1990 1991 1992
L1argmetratges espanyols 63 47 42 64 48
Llargmetratges catalans 26 12 20 18 21
% lIargmetratges catalans sobre total espanyols 41,2 25,5 47,6 28,1 43,7

i E, consideren espanyols els lIargmetratges produus al conjunt de l'Estat, incloent-lu Catalunya.
H Es consideren catalan s els lIargmetratges prcduits o coproduits per alguna empresa amb seu social a Catalunya.
Font: Elaboració propia a partir de dades de l'ICAA t del Departament de Cultura de la Generalttat .

._---------------



Tanmateix, aquestes dades resulten equívoques a partir del moment
que inclouen com a producció catalana una serie de films coproduits --
encara que sigui en proporcions minoritaries-- per empreses radicades a
Catalunya o per d'altres que, malgrat tenir la seu social al Principat, són
subsidiarles de holdings plenament identificats amb la producció cinema-
tografica de Madrid'.

El Govern autonorn atorgava, paral·lelament, les seves propies subven-
cions. Conceptualment, es destinaven a compensar el desavantatge comer-
cial que per a aquests films suposava haver-se d'estrenar de manera obli-
gatoria i exclusiva en catala. A la practica, no és difícil inferir que una part
d'aquests diners s'invertien en la producció i és evident que només s'estre-
naven en catala els Ilargmetratges subvencionats per I'administració
autonómica a través d'una doble política, sovint contradictoria: de la
Direcció General de Promoció Cultural, pel que fa a la producció autonó-
mica, i de la Direcció General de Política Lingüística, en relació amb el
doblatge subvencionat de films estrangers. El marge compres entre els 5
Ilargmetratges subvencionats el 1991, amb un pressupost de 103 milions
de pessetes, i els 18 corresponents a 1989, amb una subvenció de 301
milions, marca, en una dimensió practica molt més propera a la realitat, el
mínim i el rnaxim patrimonial de la producció cinematografica de Catalunya
abans de 1994 (vegeu la taula 2).

D Taula2
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El marge compres
entre els 5
llargmetratges
subvencionats
el 1991 i els 18
corresponents a
1989 marca el
minim i el máxim
patrimonial de la
producció
cinematográfica
de Catalunya
abans de 1994

Ajuts de la Generalitat a llargmetratges produíts a Catalunya iestrenats en catalá (1988-1994)

Subvencions de la Generalitat*
Llargmetratges en catala

1988
175

11
103

5 10

1989
301
18

1990 1991
259
15

-c En milions de pessetes.
Font: Elaboració propia a partir de les memories del Departament de Cultura de la Generalitat (1988-1994).

L'encariment desorbitat deis costos de producció --I'import de les sub-
vencions es calculava en funció de pressupostos sovint inflats-- i, sobretot,
la sospita fonamentada que les pel·lícules estaven practicarnent amortitza-
des abans de l'estrena', van provocar I'exhauriment de la fórmula establer-
ta per Pilar Miró, que tan bons resultats havia donat durant els primers anys
d'aplicació. Un article de Diego Muñoz identificava la perversió progressiva
deis seus efectes, denunciant el fet que de les 287 pel·lícules subvenciona-
des pel Ministeri de Cultura de 1984 a 1992, 134 (un 46,7%) havien recap-
tat a taquilla quantitats inferiors a la subvenció rebuda 4. Aquesta alerta ver-
mella afectava específicament el cinema catala: segons la mateixa font, la
recaptació mitjana de les pel·lícules produídes entre 1986 i 1992 era de 17
milions de pessetes i un 39% de les rodades ni tan 5015 arribava a estrenar-
se.

A la lIum d'aquests resultats globals, el nou sistema de subvencions
aprovat pel Ministeri de Cultura a final de 1994 tenia com a objectiu prio-
ritari incentivar la comercialitat de les pel·lícules. En línies generals, aques-
tes mesures limiten les subvencions anticipades als anomenats films d'es-
pecial interés artístic i als de nous realitzadors i inclouen una subvenció

1992 1993 1994
175 131 197

10 8

(2) Perexemple, considerar catalanes pel 11·
cules com MUjeres al borde de un ataque de
nervios (Pedro Almodóvar, 1988) per l'avenc
de drstnbucró de Lauren Fllms o 1492 La
conociste del paraíso (Ridley Scott, 1992)
pels serveis del rodatge local aportats per
Cyrk SA ··nl tan 5015esmentats en la pubh-
otat mternaoonal del fllm~- és un euferms-
me D'acord amb aquest mate IX cnten, el o-
nema catala hauna guanyat un Osear per
8elle époque (Fernando Trueba, 1993), per-
que la productora Lolafllms té una deleqa-
CiÓa Barcelona

(3) Segons un estudi econórruc elaborat
per encárrec de I'ICAA a propósn del con-
junt de la producoó espanyola deis vuitan-
ta, "es pot afirmar amb rotunduat que les
subvencrons antropades, juntarnent amb la
necessuat de les drstnburdores rnultrnaoo-
nals de drstrrbuir entre 20 I 30 lIargmetrat-
ges espanyols per garantir les cotitzades
lhcencies de doblatge, són els dos pilars en
els quals descansa la mdústna cmernatocrá-
üca espanyola" (Fundesco, 1993 29)

(4) Muñoz, Diego "La mitad de las pelí-
culas españolas han recaudado menos de la
cantidad antropada por Cultura", El País,22
d'octubre de 1992, pag 26
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D' entre totes les
pel-licules
catalanes

estrenades entre
1989 i 1993,

només vuit
superaven el
llistá deis 3O

milions fixat pel
Ministeri

D Taula 3

automática del 15% de la recaptació obtinguda a taquilla per qualsevol
pel·lícula espanyola i un 33% del seu pressupost --fins a un rnaxim de 100
milions de pessetes-- si recaptava un mínim de 30 milions de pessetes (des-
prés augmentat aSO). Elsnous realitzadors només havien d'aconseguir 20
rnilions i les pel·lícules estrenades en Ilengües distintes del castella, 10 --
després 15. Aquesta mesura de gracia per a la producció catalana era el
resultat de l'evidencia que, d'entre totes les pel·lícules catalanes estrenades
entre 1989 i 1993, només vuit superaven el Ilistó deis 30 milions fixat pel
Mirusteri. Malgrat que en el cas de la producció catalana aquesta preca-
rietat industrial era molt més accentuada, no en tenia I'exclusivitat: un
82% deis Ilargmetratges realitzats el 1993 a tot l'Estat s'havien beneficiat
d'ajuts institucionals i/o drets d'antena televisius i un 80% de les produc-
tores actives el 1994 generaven un únic Ilargmetratge per any (Esteban i
López, 1994).

2.2. 'Boom' del cinema espanyol,
crisi del cinema cetels

L'entrada en vigor del nou sistema de subvencions estatals ha canviat
les estrateqies de producció i ha accentuat les diferencies entre el cinema
fet a Madrid i el fet a Barcelona. Des d'aquest punt de vista, I'augment
quantitatiu de la producció espanyola, en la segona meitat deis anys no-
ranta, no s'ha de veure com una reacció industrial propia d'un lliure mer-
cat sinó com un nou acoblament deis productors a la mecánica que regu-
la les normes de protecció. Tot i que en proporcions menys escandaloses
que durant els anys seixanta, s'ha repetit la cursa frenética per rodar més
pel·lícules, més barates, en coproducció sempre que es pugui i amb una
previsto d'exit més immediat, per augmentar així els marges de la subven-
ció automática. En conseqüencia. deis 41 Ilargmetratges produrts a tot
l'Estat el 1994, s'ha passat a 79 el 1998 --amb una xifra máxima de 92
títols el 1996--, mentre que la producció catalana, malgrat la generosa
inclusió de títols amb participació económica de Lolafilms --com Two
Much, Libertarias, Tierra o Perdita Durango--, comenca a mostrar símpto-
mes de defalliment (vegeu la taula 3).

El cinema estatal ha reaccionat favorablement a les noves mesures de
protecció, a través de la presa de posicions estrateqiques per part deis prin- /
cipals productors al voltant de les plataformes digitals, aixoplugades pels

Llargmetratges espanyols* icatalans** (1994-1998)

1994
41
17

41,4

1995
56
17

30,3

1996
92
26

28,2

1997
Llargmetratges espanyols
Llargmetratges catalans
% lIargmet:ratges catalans sobre total espanyols

73
13

17,8

, Es consideren espanyols els lIargmet.ratges produits al conjunt de l'Estat, mcloent-hi Catalunya.
~, Es consideren catalans els lIargmetratges produits o coproduits per alguna empresa amb seu social a Catalunya.
Fonr Elaboració propia a partir de dades de I'[CAA I del Departament de Cultura de la Generahtat.



dos grans partits estatals. Tant Canal Satélite Digital, en l'orbita de Prisa,
com Vía Digital, en la de Telefónica, es beneficien de les seves xarxes rnul-
timediatiques per exercir funcions publicitaries eficaces sobre els productes
--d'altra banda cada, cop més ambiciosos-- sorgits de les seves empreses
associades. En conseqüencia, la reacció positiva d'un públic rnajoritária-
ment jove ha propiciat un augment de la quota de mercat del cinema
espanyol, des d'un 7,1 % el 1994 (la més baixa en els darrers anys) fins a
un 12,5% el 1995 o un 11,7% el 1998, tot i que aquest creixement no és
tant a costa del cinema nord-arnericá com del de la resta d'Europa (Font:
ICAA).

D'altra banda, I'augment del nombre d'espectadors de cinema espa-
nyol (de 4.339.942 el 1997 a 7.563.490 el 1998, segons I'ICAA) és atri-
buible, essencialment, a unes quantes pel·lícules, ben peques, que obtenen
recaptacions superiors als mil milions de pessetes: Airbag el 1996, Abre los
ojos i Torrente, el brazo tonto de la ley durant les temporades 1997/98, o
Todo sobre mi madre i Muertos de risa el 1999. A darrere, amb recapta-
cions de taquilla que oscil·len entre els 500 i els mil milions, apareixen
Carne trémula, El amor perjudica seriamente la salud, El perro del hortela-
no, Secretos del corazón o Los amantes del círculo polar, mentre que la
resta de la producció ocupa posicions molt més allunyades.

En aquest nou paisatge del cinema espanyol, que --llevat del fenomen
Almodóvar-- segueix tenint I'assignatura pendent en la difusió internacio-
nal, el cinema catala ha quedat practicarnent aillat --amb I'excepció d'un
suport insuficient per part de Televisió de Catalunya-- i redurt a una dimen-
sió purament artesanal. Darrere deis 49 Ilargmetratges produits a
Catalunya entre 1995 i 1999 predominen les efímeres empreses individuals
encapcalades pel mateix realitzador, i només en el cas de Ventura Pons i Els
Films de la Rambla aquesta fórmula ha gaudit d'una certa continu'itat.
Algunes pel·lícules s'han rodat amb el suport d'empreses publicitáries --
com Rodar y Rodar o Eddie Saeta--; Sogedasa, vinculada al sector de dis-
tribució (Filmax), és I'única productora catalana dotada d'estructura empre-
sarial, a part del sector de I'animació, tot i que les principals productores
d'aquesta modalitat --D'Ocon Films, Cromosoma i Neptuno Films-- dedi-
quen els estorcos més importants a la televisió.

o Taula4
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La reacciá
positiva d'un
públic
majoritáriament
jove ha propiciat
un augment de la
quota de mercat
del cinema
espanyol

Les cinc pel-lícules més vistes a Catalunya d'origen catalá, de la resta de I'Estat i de la
resta del món (1998)

Catalanes Resta de l'Estat

! Títol
Carícies
La buena estrella
Subjúdice
La mirada del otro
Assumpte intern

Espec. Títol
36.998 Torrente, el brazo tonto de la ley
33.379 La niña de tus ojos
29.379 Los amantes del círculo polar
28.979 Cha cha chá
14.099 Barrio

Resta del món

ESQec. ITítol
638.898 Titanic (EVA)
265.964 J Seis días y siete noch_e_s"E..~U_A........ _
161.372 Mejor imposible (EVA) __ ~~;;;..'
136.410 ! La máscara del zorro (EUA
109.841 Algo pasa con Mary (EUA"",)!--'Oo.;;.;".;.;.;:¡,:;.¡

1

Font: Elaboració propia a partir de dades del Departament de Cultura (1999).
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La situació deis mitjans

Segons dades del
Comissionat per a

la Societat de la
Informació, la
mitjana de la

recaptació de les
51 pel·lícules

'industrialment
catalanes'

produides entre
1992 i 1996 va ser

de 12,4 milions
de pessetes

(5) Un Informe del Cornrssronat per a la
Societat de la lnforrnacró Justifica bona part
d'aquesta desfeta rrutjancant la contrapo-
SICIÓentre" les passejades provocatives del
director Santiago Segura per tates les tele-
visrons de l'Estat parlant de la seva primera
pelllcula, Torrente' rl'actrtud que, "en can-
VI, s'adverteix sovmt en les apancions televl-
sives deis drrectors I actors catalans [que,
amb) una contenció emotiva luna concen-
traoó mtellectual fabriquen un rmssatqe poc
engrescador per maure l'espectador cap a
les sales de cinema" (Comissronat per a la
Societat de la lnforrnacró, 1999)

D Taula 5

Nombre de pel-lícules amb més de 37.000* espectadors a
Catalunya, segons origen (1998)

- ~ -- - -- ---- -- -

Origen
EVA
Resta de l'Estat
Regne Unit
Resta del món
Total

~ Nombre d'espectadors de la pel-Iícula catalana més vista el 1998.
Font: Elaboració propia a partir de dades del Departament de Cultura (1999),

Igual que a la resta de l'Estat, les noves normes de protecció han afa-
vorit, a Catalunya, I'aparició de nous realitzadors que redueixen el risc de
la inversió deis productors. Tanmateix, deis 21 debutants catalans en el
Ilargmetratge entre 1995 i 1999 --que representaven gairebé el 50% de la
producció-- només Marta Balletbó-Coll ha repetit i'experiencia de posar-se
darrere de les carneres i, entre aquests realitzadors novells, també destaca
la presencia de professionals, més o menys veterans, procedents d'altres
sectors o allunyats de la direcció des de fa ternps. És el cas deis guionistes
Joaquim Jorda, Joan Potau i Dolors Payas, I'actriu Mireia Ros, el documen-
talista independent Llorenc Soler o el productor Caries Jover.

Pel que fa als generes, el predomini de les comedies i els films histories,
vigent en períodes anteriors, ha donat pas a una diversitat més gran, que
inclou incursions puntuals en el thriller o el fantastic. Ventura Pons ha tro-
bat un estil particular a través de I'adaptació de textos teatrals catalans
--Josep Maria Benet i Jornet o Sergi Belbel--, mentre que Elpianista i La ciu-
tat deIs prodigis procedeixen de les novel-les hornonimes de Manuel
Vázquez Montalbán i Eduardo Mendoza. Finalment, José Luis Guerín (Tren
de sombras), Marc Recha (L'arbre de les cireres), Agustí Villaronga (El mar)
o Joaquim Jorda (Manes com la Becky) mantenen vigent la tradició d'un
cinema catala d'autor amb inquietuds experimentals o avantguardistes,
que gaudeix d'un gran prestigi artístic pero que no altera el pobre batane /
de taquilla establert per d'altres films amb una explícita vocació comercial,
pero amb fracassos estrepitosos de recaptació. Segons dades del
Comissionat per a la Societat de la Informació, la mitjana de la recaptació
de les 51 pel·lícules 1. Justrialment catalanes --fórmula eufemística per
diferenciar-les de les fiscalment catalanes-- produides entre 1992 i 1996 va
ser de 12,4 milions de pessetes'.



o Taula 6

Els set primers territoris d' origen de les pel-lícules vistes a
Catalunya (1998)

Origen
EUA
Resta de l'Estat espanyol
Regne Unit
Franca
Canadá
Alemanya
Catalunya

Espectadors
21.26:1.~~76~9:",__ ""';;;'_"""-":'-~~;;"¡

2.430.466
1.471.492

350.337
279.400
225.690:::c__ ......,._~~ ~.:;:.,
219.8.53

2.3. Noves polítiques per redrecer la situació

Davant de la distancia progressiva que separa la producció cinema-
tografica catalana de la de la resta de l'Estat, la Generalitat va establir una
política amb dos eixos: d'una banda, el Programa d'Ajuts a la Indústria del
Cinema, creat l'any 1995, i de l'altra. les quotes per a films en Ilengua cata-
lana, establertes pel polernic decret sobre mesures de foment de I'oferta
cinematografica doblada o subtitulada en catala, que havia d'entrar en
vigor l' 1 de qener de 1999 i es va ajornar a causa del rebuig deis sectors de

/ la distribució i I'exhibició.
El Programa d'Ajuts a la Indústria del Cinema redistribueix les subven-

cions que abans es destinaven exclusivament a projectes cinematografics,
d'acord amb unes proporcions que ara afavoreixen les produccions televisi-
ves per damunt de les destinades a la pantalla gran (vegeu la taula 7).

O Taula 7

Subvencions de la Generalitat a la producció cinematográfíca
catalana (1995-1997)

1995 1996
Preparació de projectes 9,8 37,0
Nous realitzadors 15,0 15,0
Versió catalana 8,9 28,7
Telefilms 559,0 *
Total 592,7 80,

~ L'any 1996 no hi va haver convocatoria d'ajuts a telefilms.
Font: Departament de Cultura de la Generalitat.

Televisió de Catalunya segueix aquest mateix criteri quan, deis 1.088
milions invertits en el sector el 1998 (el 1997 van ser 672), en va dedicar
únicament 281 (211 el 1997) a I'adquisició de drets d'antena de Ilargme-
tratges cinematografics, mentre que va destinar la resta a la producció de
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(6) Una encara nrruda excepoó la podna
constituir el grup Filmax, que a més de les
seves tradrcronals acuvuats en el ram de la
distnbuoó (també vrdeoqrafrca), ha co-
menear. fa un temps, una política de pro-
ducoó (sobretot de furns de génere), alhora
que, amb l'adquisrctó de les seves pnmeres
sales a Barcelona (els cmernes Pubh), anun-
cia la mtenció c'expandrr-se pel sector de
I'exhibrcró

(7) Tal com passa a altres parsos. UIP dis-
tnbueix a Espanya els frlrns de les producto-
res rnultrnacronals Paramount, Universal I

Metro Goldwyn Mayer

(8) Font Mmrsten de Cultura (1999) I Mi-
rusten de Cultura, ICAA (1999)

(9) Cal esmentar el cas de la productora
I drstnburdora Lolafrlms, domrohada a Ma-
dnd, que lé una peuta partropacró d'mver-
sors catalans en el seu capital social, per la
qual cosa algunes de lessevespel hrules (Be-
I'e époque o La mña de tus oto», per exem-
pie), aparerxen sovmt als cataleqs de pro-
duccró de la Generahtat de Ca!alunya

series (melosas les d'animació) i telefilms. Indubtablement, el cost d'a-
quests últims productes és molt més baix i, sigui quina sigui la seva audien-
cia, sempre sera superior a I'obtinguda per qualsevol pel-lícula catalana
que arribi a les sales de cinema.

3. La distribució i I'exhibició: el bon negoci

En contrast amb la precaria situació de la producció cinematografica a
Catalunya, descrita fins ara, els altres dos grans sectors del negoci cine-
matografic, la distribució i I'exhibició, presenten resultats favorables, els
mateixos que tradicionalment han situat tots dos sectors al capdavant del
negocio A Catalunya, com, d'altra banda, a la majoria deis palsos europeus
de l'entorn --I'excepció, fins i tot limitada, podria ser Franc;a--, no hi ha
conglomerats producció-distribució-exhibició" que garanteixin la máxima
realització de beneficis (aquest és el mecanisme que va construir la pui-
xanca del Hollywood classic, per exernple), encara que sí que es comptabi-
litzen algunes firmes amb seu social a Barcelona i amb capital d'origen
cata la que se situen, des de fa anys, entre les de major volum de negoci al
mercat espanyol.

La distribuldora i exhibidora Lauren Films, com és habitual, continua en
Ilocs d'avantguarda. Situada, el 1998, en el sise Iloc del ranquinq d'em-
preses del sector per volum de negoci a Espanya (amb una quota d'espec-
tadors equivalent al 5,83%, 6.543.358 sobre un total de 112.143.150),
fins i tot ha millorat les seves propies marques durant els vuit primers
mesos de 1999 (segons les darreres xifres oficials disponibles quan s'escri-
via aquest capítol). i s'ha situat en el cinque Iloc (només superada per les
quatre multinacionals nord-americanes: Warner Sogefilms, United
International Pictures', Hispano Fox Films i Columbia In-Star), amb
7.992.333 espectadors i una recaptació de 5.011.730.000 pessetes".

Entre les empreses catalanes, la segueix la també distribuldora i exhibi-
dora Sherlock Media (912.377 espectadors, 605.019.882 pessetes, Iloc
número 13), que es troba a una gran distancia de Lauren Films pero que
ha fet un salt impressionant que li ha perrnes assolir aquestes xifres des
deis modestos 5.031 espectadors obtinguts el 1998. L'ampliació de capi-
tal de que s'ha beneficiat, alguns acords concrets de distribució amb altres,
empreses (com la també catalana Manga Films) i I'ampliació del negoci
d'exhibició a Madrid expliquen aquest salt. el més important experimentat '
per una empresa catalana del sector en I'exercici de 1999.

Sherlock Media se situa tan 5015 un Iloc per damunt de Manga Films.
Encara que les xifres d'aquesta darrera, nascuda per a la distribució vide-
ografica i a sales de productes d'animació asiatks --d'aquí li ve el nom--,
són més modestes, ha ampliat progressivament el seu camp d'activitats a
d'altres pel·lícules: 624.892 espectadors, amb uns ingressos de 400 milions
de pessetes. És la darrera empresa catalana a la Ilista de les 25 distribuldo-
res amb xifres més grans el 1999

9
. En tot cas, queden molt Iluny un nom-

bre ingent de minúscules empreses amb una quota de mercat tan petita
que es fa completament innecessari esmentar-Ies en aquest capítol.



3.1. El mercat a Catalunya: auge de les multlseles

Amb un total de 12.713.414 entrades venudes a 412 sales i unes recap-
tacions de 8.775 milions de pessetes fins a I'agost de 1999, la província de
Barcelona continua ocupant el tradicional segon 1I0cen el ranquinq de pla-
ces d'exhibició de tot l'Estat, només superada per Madrid (22.453.432
espectadors, el 20,02 % del total del mercat espanyol), mentre que tant
Tarragona (1.324.476 espectadors a 82 sales, 786 milions de pessetes de
recaptació) com Girona (1.217.979 espectadors, 63 sales, 748 milions) es
troben entre les vint primeres places espanyoles, en els 1I0cs17 i 18 del ran-
quing, respectivament.

o Taula 8

Dades general s de l'exhibició cinematográñca a Catalunya (1998)

Capítol5

El sector cinematografic

- -- - - ---- --------- ------------- ----------------- ._--
Pantalles

de cine
396

83
59
40

578

% sobre
total catala

68,5 %
14,4 %
10,2 %
6,9 %

100 %

Recaptació
(rrulers ptes.)

11.808.300
938.188
649.442
373.261

13.769.191

% sobre Despesa per
total catalá habitant (ptes.)

85,8 % 2.473
6,8 % 1.690
4,7 % 1.226
2,7 % 1.043
100% 2.214

Entrades
venudes (nulers)

17.103
1.612
1.039

618
20.372

Barcelona
Tarragona
Girona
Lleida
Total Catalunya

Font: Elaboració propia a partir de dades de la Sociedad General de Autores y Editores (1999).-----~----------------------
Aquestes xifres anuncien una pujada important del volum de negoci

quan s'hagi tancat I'exercici de 1999 -Ies dades encara no són disponibles
quan escrivim aquest capítol--, ja que la comparació amb les xifres deis deu
primers mesos de I'any anterior permet observar una superació evident. La
província de Barcelona n'és un bon exemple: l'octubre de 1998, s'hi havien
comptabilitzat 12.439.523 entrades venudes; aquesta quantitat, I'agost de
1999, ja s'havia superat en gairebé 275.000 unitats.

Tal com ha passat els exercicis de 1997 i 1998, el fenomen més irnpor-
tant pel que fa a I'exhibició cinematografica al Principat és I'obertura de
noves sales --sobretot en el format multisales. Aquest fenomen, que com-
porta un augment d'espectadors, també s'observa a la resta de l'Estat. Per
bé que les províncies de Girona i Tarragona experimenten oscil·lacions míni-
mes a la baixa (Tarragona perd una pantalla; Girona, tres), Barcelona regis-
tra un increment notable, que va des de les 337 sales comptabilitzades l'oc-
tubre de 1998 fins a les 412 d'agost de 1999. Tot i el tancament d'alguns
cinemes tradicionals al centre de la capital (I'Astoria, els Arkadín), l'obertu-
ra de nous complexos als voltants de Barcelona (com Park Valles, de la mul-
tinacional AMC, a Terrassa) i a la mateixa ciutat (Cinesa Diagonal) com-
pensen amb escreix aquestes perdues.

3.2. Sota el signe de la llei

Tant la distribució com I'exhibició cinematografiques a Catalunya han
viscut, els darrers mesos, concretament des de setembre de 1998 --quan el

Elfenomen més
important pel que
fa a l'exhibiciá
cinematográfica
al Principat és
l'obertura de
noves sales,
sobretot en el
format multisales
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(10) HI van votar en contra, pero per ra-
ons diarnetralment oposades, el Parut Po-
pular (centran a l'estabhrnent de sanoons) I
Esquerra Republicana de Catalunya (per con-
siderar que alguns apartats eren massa tous
en relac.ó amb els seus punts de vista so-
bre la matena) Malgrat que tant el PSC-PSOE
corn Iniciativa per Catalunya-Verds van vo-
tar-h: a favor, avrat van expressar el seu es-
ceptiosme sobre la capacrtat del Govern de
Converqencra I Urno per irnposar els en un-
crats desenvolupats a postenon pel decret
237

(11) Postenorment, el nou conseller de
Cultura, Jordi vilajoana, va declarar a Ca-
talunya Rádlo (divendres 25 de febrer de
2000) I'obertura de converses amb direcuus
d'ADICAN per tal d'ambar a I'acord que el
10% de les copies deis trtols a pnon més co-
rnercials s'estremn en versió doblada al ca-
tala Vegeu Castrmro Iorrerro "¿Sensatez
o impotenoa?", a El Pa/s, suplement Cata-
lunya, 2 de mar, de 2000

(12) A més de la que es va estabhr amb
les dues empreses catalanes (Lauren Filrns I
Frlrnax) teóncarnent més afavondes per un
decret que, 51 s'hagués aphcat tal com es pre-
veta, les hauria deixat en bones condroons
de competir pel mercat cata la, la que han
demostrat, els darrers anys, una voluntat cia-
ra d'estrenar srrnultáruarnent ntols d'exit en
catalá I en castellá

Decret de la Generalitat 237/1998 va articular alguns deis principis gene-
rals inclosos en la modificacró de la Llei de Normalització Lingüística vigent
des de 1983--, sota la tensió generada en els sectors involucrats per l'e-
xistencia de sancions en cas d'incompliment de les prescripcions formula-
des al decret

Aprovada al Parlament --a diferencia de la Ilei de 1983, sense el con-
sens general de les forces polítiques representades">, la Llei de Política
Lingüística estableix que, per tal que I'espectador catalanoparlant pugui
triar, entre I'oferta que li proposen les empreses d'exhibició, els títols
doblats o subtitulats en la seva Ilengua, es fixaran quotes tant per a la dis-
tribució com per a I'exhibició, que afectaran sobretot les pellícules que les
grans distribuidores consideren de gran impacte popular i a les quals, en
bona loqica comercial, dediquen un nombre més gran de copies, Aquestes
mesures han de ser interpretades en la perspectiva histórica d'una molt
baixa presencia de pellícules en catala a les cartelleres, que rarament supe-
ra el 2% del total deis títols exhibits (segons dades del Departament de
Cultura de la Generalitat, el 1998, últim exercici tancat quan es redacta
aquest capítol, les pelllcules estrenades en versió catalana van ser només
27, i no s'adjunten dades d'espectadors de deu d'elles) i en molts casos es
tracta de pellkules amb doblatge íntegrament subvencionat per la
Generalitat, sobretot per la Direcció General de Política Lingüística, En la
mateixa línia, cadascuna de les 174,789 entrades venudes deis quatre films
estrangers que, el 1997, es van doblar al catala estava gravada amb 212
pessetes a compte de la subvenció pública invertida en la seva prornoció.

Concretament, el decret preveu, durant els dos primers anys d'aplica-
ció, I'obligatorietat de doblar o subtitular el 50% de les pellícules que es
comercialitzin amb 18 copies o més, quantitat que es redueix a 16 a par-
tir del tercer any Pel que fa a I'exhibició, s'estableix un mínim anual del
25% deis dies de I'exercici (un de cada quatre) dedicats al cinema en
cata la, si bé cal consignar que les pellkules espanyoles compten com a
catalanes a efectes de cobrir aquesta quota.

Es preveia que el decret entrés en vigor el 17 de rnarc de 1999, pero
des de lIavors ha experimentat dos retards, l'últim deis quals deixa en sus-
pens la seva aplicació fins a 1'1 de juny de 2000", Les raons que expliquen
aquests retards són de dos tipus: en primer Iloc, jurídiques, ja que ADICAN
(I'organització que reuneix les principals distribuidores multinacionals
nord-americanes del sector) va tenir una reacció molt negativa: es va decli
rar immediatament contrana a la legislació, va arnenacar d'abandonar el
mercat catala i va arribar a elevar un recurs davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, el qual va resoldre, finalment, contra la pretesa lega-
litat de les sancions (6 de febrer de 1999), En segon Iloc, aquesta senten-
cia va activar, necessariarnent, la via, mai abandonada fins Ilavors, de la
negociació política amb les multinacionals per part de I'aleshores conseller
de Cultura, Joan Maria Pujals, rnaxirn impulsor polític de la modificació
legal. Certament, quan es va eliminar el poder d'aplicació de sancions, el
contingut del decret que regulava la Ilei quedava considerablement dismi-
nutt, per la qual cosa la intransigencia de les multinacionals, manifestada
clarament durant tot el període, semblava assolir un nou impuls, ara amb
la beneoicció de la sentencia favorable als seus interessos,

Com a resultat de les negociacions entre el conseller i les empreses mul-
tmacionals 12 es va assolir un primer acord, cnunciat pel mateix Pujals durant
la campanya electoral per a les eleccions autonomiques d'octubre de



1999, segons el qual s'estrenarien doblades al cata la fins a 18 pel·lícules
estrangeres d'exit previsible en els vuit mesos següents a I'anunci. Els sec-
tors crítics destacaven que aixo es faria a carrec deis fons públics".

El fet que a principi de 2000 alguns d'aquests títols ja s'haguessin pro-
jectat (entre ells, dos són de Disney, Tarzan i Winnie the Pooh; dos més
d'Hispano Fox, La platja i Anna i el rei, i Lauren Films ja ha estrenat Agnes
Browne) no és obstacle per considerar que, tal com va ser concebut i per
als objectius que va ser planejat --la plena normalització del catala com a
lIengua de comunicació en l'arnbit cinematografic, que és la gran assigna-
tura pendent des de la implantació de la dernocracía-. el decret té molt
poca torca davant del poder de la distribució multinacional i del cense-
güent, i escandalitzat, temor deis exhibidors locals de perdre el pastís que
implica disposar deis títols més atractius de cada temporada 14.

Deixar establert que podria passar en cas d'una aplicació completa de
I'esmentat decret pot ser, més aviat, materia d'especulació per a soci61egs
de la lIengua; I'analista de la indústria cinematografica només pot deixar
constancia de la seva creenca que, si bé pot tenir una gran repercussió en
altres ambits de la vida social catalana (administració de justícia, ensenya-
ment, etc.), res no sembla augurar que el seu abast en el sector cinema-
tografic pugui arribar a ser important. Les solucions s'hauran de buscar en
accions coordinades, més enlla de I'estricte marc de les polítiques cinema-
toqrafiques, en el nou context de la indústria audiovisual.
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(13) Teresa Cendrós "La lengua el de-
bate que no cesa", a El Pals, suplement Ca-
talunya, pág 5, 30 de setembre de 1999

(14) De fet, les oeclaraoons del conse-
lIer Jordi VoIaJoana sancionen pohucarnent la
f del decret, pel que fa a la vessant cine-
matográfica


