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TRES INDÚSTRIES CULTURALS
DIEDICIÓ DISCONTiNUA:

EDITORIAL, FONOGRAFICA,
VIDEOGRAFICA

Daniel E. Jones
Departament de Periodisme

i de Ciencias de la Comunicació
(Universitat Autónoma de Barcelona)

Departament de Periodisme
(Universitat Ramon L1ull)

La situació de les tres indústries culturals d'edició
discontinua (editorial, fonográfica i videográfica) a
Catalunya és desigual. La indústria editorial és
solida i esta ben implantada en els mercats espa-
nyol i llatinoamericá. La producció editorial en
catalá és equivalent a la d'alguns estats europeus
desenvolupats amb llengües minoritáries. En canvi,
Catalunya no té una indústria videografica compe-
titiva, ni tan soIs en el mercat interior. La indústria
fonográfica s 'ha desplacat en bona part a Madrid.
La creixent integració empresarial en el sector
audiovisual ha contribuit a accentuar tots aquests
processos.



Part I

La situació deis mitjans

Els empresaris
catalans encara

tenen un pes
important en el

control de la
in dús tria

editorial, pero
marginal en els

mercats
fonografic i
videográfic

(1) L'autor vol expressar el seu aqraiment,
pels seus comentans I suggenments, als pro-
fessorsJord, Busquet , Onol Izqurerdo, de la
Universuat Ramon Llull, Joan M Corbella,
de la Uruversuat Pompeu Fabra, Jaume Ba-
ro : Queralt, de la uruvers.rat Oberta de Ca-
talunya, I Maria Cororrunes. de la uruversr-
tat Autónoma de Barcelona

1. tntroducció'

Catalunya és un mercat de tipus mitja dins del context europeu, i alho-
ra representa una part molt important del mercat estatal en diferents
indústnes culturals I cornunicatives. Generalment, és el segon poi de pro-
ducció després de Madrid, pero el primer quant al consum d'aquest tipus
de béns i serveis (entorn del 20% del total espanyol, mentre que la pobla-
ció catalana suposa aproximadament un 15% del total),

Les tres indústries culturals d'edició discontínua que s'analitzen en
aquest capítol (l'editonal. la fonografica i la vrdeoqrafica) són ben dríerents
a Catalunya. Tenen unes arrels i una trajectoria distmtes. ja que pertanyen
a epcques diferents. i corresponen a branques industrials que tenen pocs
elements comuns, encara que totes tres es dediquen a la producció i dis-
tribució de béns culturals (1Iibres, fascicles, discos, cintes de casset i de
vídeo), De totes maneres, els darrers anys s'observa una integració empre-
sarial creixent (generalment a carrec de grups multimedia transnacionals) i
també una penetració més gran deis productes a través de la seva venda
conjunta a grans superftcres comercials, a botigues multimedia i a quioscos
de prernsa.

Aquestes tres indústries, també, tenen una importancia económica,
social, cultural i lingüística dríerent al Principat a finals deis anys noranta:
la indústna editorial catalana és molt potent i una de les més importants
d'Europa. sobretot per la seva projecció vers els mercats espanyol i Ilatino-
americe. La mdústna fonografica, de Ilarga tradicró industrial al país, ha
perdut ellideratge a Espanya des de fa un parell de decades. Finalment, la
indústna vrdeoqrafrca (aquest estudi se centrara sobretot en l'edició i
comerciahtzació de pelllcules de vídeo a través deis videoclubs o deis
quioscos) s'ha debilitat els darrers anys a causa sobretot de I'augment de
I'oferta onernatoqrafira de les plataformes televisives diqitals.

Quant als actors industrials i comercials que intervenen en aquests tres
negocis culturals, es pot afirmar que els empresaris catalans encara tenen
un pes important en el control de la indústria editorial, pero són els grans
grups multimedia transnacionals els que dominen els mercats fonografic i
videografic catala. mentre que els empresaris autoctons hi tenen un paper
marginal.

En aquest capítol es fa una valoració comparativa de la importancia
relativa d'aquestes tres mdústnes culturals en relació amb la resta
d'Espanya I també amb d'altres estats europeus (de la Unió Europea I de
l'Est) que tenen una poblacró semblant a la del Principat (és a dir, ~ntre
quatre i nou mihons d'habitants). D'aquesta manera, es pretén situar
Catalunya drns del context europeu.

A continuació. es presenten per separat les dades basiques del mercat
de les tres mdústries analitzades I es dóna informació sobre producció I

consum fins on ha estat possible. De la indústria editorial, es disposa de
torca inforrnacró de caire estructural; pero no n'hi ha tanta de les altres
dues, a causa d'una gran opacitat empresarial i de la manca d'estudis.

També s'ofereixen dades sobre els principals actors econornics que
intervenen en el mercat cata la en les tres indústries (tant catalans com,
sobretot, madnlenys o bé estrangers) i finalment es fa una aproxirnació
sobre l'ús de la Ilengua catalana, encara que resulta torca difícil disposar
de dades detallades.



2. Un mercat catalá desequilibrat

2.1. Singularitats dins del mercat espanyol

Analitzar els mercats editorial, fonoqranc i videografic catalans no és
gens fácil perqué és practicament impossible desglossar-Ios deis de la resta
de l'Estat. El mercat espanyol esta unificat en quasi tots els aspectes i es troba
molt transnacionalitzat i oligopolitzat. No obstant aixo, dríerents indicadors
--que es mencionen més endavant-- permeten calcular que Catalunya repre-
senta apraximadament una cinquena part del mercat espanyol pel que fa al
consum de béns i serveis culturals i comunicatius, de manéra que es pot infe-
nr que passa el mate ix amb aquestes tres indústries específiques.

És evident que en els casos de les indústries editorial, fonografica i vi-
deografica es detecten algunes diferencies significatives entre els catalans i
la resta d'habitants de l'Estat. Segons les enquestes anuals que realitza
l'Estudio General de Medios (EGM) a les distintes comunitats autonornes.
Catalunya es traba per damunt de la mitjana estatal, a causa sobretot del
seu major desenvolupament econornic i del més alt nivell de renda per habi-
tant. El mateix es pot dir de les dades que subministra la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE)respecte a la venda anual de Ilibres
al Pnncipat. No obstant aixo, l'interes de la població catalana és més accen-
tuat en altres activitats culturals i d'esbarjo, com ara veure la televisió, escol-
tar la radio, passejar o reunir-se amb familiars i amics.

La població catalana suposa apraximadament un 15,5% del total de
l'Estat i un 15,8% del total de les persones de 14 anys o més. El consum
final de les famílies catalanes, pero, és d'un 17,9% del total espanyol
(lnstitut d'Estadística de Catalunya, Idescat, 1999). Si es comparen aquestes
dades amb les que subministren les institucions esmentades abans, ens tro-
bem que el mercat del Ilibre catala representa un 23,7% del total estatal, i
el nivell d'equipament dornestic en so i vídeo també esta per damunt de la
rnrtjana espanyola (18% i 17,5%, respectivament), excepte en el cas de la
possessió de radiocassets, que es traba per sota (un 13,9%).

D Taula 1

Vendesde llibres iequipament de so ivídeo domestíc a Catalunya
:1998)

~quipament Total % sobre % sobre total
població" Espanya"

.Iibre" 90.541 d 23,7

~adiocasset 3.364.000 62,4
~quip d' alta fidelitat 3.935.000 73,0
vídeo domestic 4.361.000 80,9

a) Percentatge sobre el total de la població catalana: 5.391.000 persones de 14 anys o més.
b) La població catalana de 14 anys o més suposa un 15,8 % del total espanyol.
e) Dades de 1997.
d) En rnihons de pessetes.
'011t: Elaboració propia amb dades de la FGEE (1999) i de I'EGM pubhcades a El País (1999).---- -------------------- ------- ------
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El volum de
vendes a l'interior
del mercat catalá

fa un total
aproximat de

117.000 milions
de pessetes per a
les tres indústries

La llengua
catalana ha tingut

un impacte
diferent en aquests

tres mercats:
sign ificatiu en el

camp editorial
pero molt escás en
fonografia i vídeo

El mateix es pot du si s'observen les dades d'audiencia d'aquests rnit-
jans audiovisuals: la radiofórmula (generalment musical) es troba per
damunt (un 19,1 %) i l'audiencia de vídeo dornestic també (un 19,5%).

D Taula2

Audiencia de radiofórmula i vídeo domestíc a Catalunya (1998)
---- -- - --------- ------------- --- ------ --,---

Mitja Total persones % sobre
població-

29,6
5,9

% sobre total
Espanyab

f9,1Radiofórmula
Vídeo dornestic

1.596.000
318.000 19,5

(a) Percentatge sobre el total de la població catalana: 5.391.000 persones de 14 anys o més.
(b) La poblacró catalana de 14 anys o rnés suposa un 15,8 % del total espanyol.
Font: E~boració propia am~_~a,:Je~de I'EG_~pl~b~c:.ades a El PaúS 1999).

Les dades subministrades a les taules 1 i 2 permeten calcular, doncs, el
volum aproximat deis mercats editorial, fonografic i videografic catala. que
estimem el 1998 en un 23,7%, un 18% i un 19,5%, respectivament, del
total espanyol. Per tant, el volum de vendes a l'intenor del mercat catala
ha estat aproximadament de 90.541 milions de pessetes en Ilibres (any
1998), 18.036 milions de pessetes en fonogrames (any 1998) i 8.238
mihons de pessetes en cintes de vídeo dornestic (any 1997), cosa que fa un
total aproximat de 117.000 milions de pessetes per a les tres indústries.

Pel que fa a Catalunya dins del panorama internacional, podem cons-
tatar que analitzar els seus mercats editorial, fonografic i videografic no és
gens fácil. tal com ja s'ha dit. No obstant aixo. hi ha algunes particularitats
que diferencien el mercat catala del de la resta de l'Estat. La més significa-
tiva és l'existencia d'una Ilengua propia, fet que ha generat en les tres últi-
mes decades uns mcuits d'edició, distribució i consum de Ilibres, fonogra-
mes i videogrames específics en catalá. encara que la Ilengua catalana hagi
tmqut un impacte drferent en aquests tres mercats: significatiu en el camp
editorial pero molt escas en fonografia i vídeo.

La taula 3 permet comparar el mercat catala amb el de petits estats
europeus, entre els quals se'n troben alguns de forca més rics i d'altres
molt més pobres que Catalunya, pero que ten en, tots ells. entre quatre I
nou milions d'habitants. /

De la taula 3 es despren que Catalunya ocupa a Europa una posició
molt diferent segons quina sigui la indústria de la qual es tracti. Ésevident
que I'envergadura de la seva indústria editorial fa que el Principat se situi
en el primer Iloc entre els paises europeus d'un nombre semblant dhabi-
tants, ja que s'hi van editar prop de 21,6 exemplars per habitant el 1998.
FInSI tot, es pot inferir que Catalunya, com a editora de Ilibres, podria ocu-
par el cinque Iloc europeu i el dese mundial entre tots els países editors.

Pero si només es tenen en compte els lhbres en Ilengua catalana, al
Principat es van editar 4,5 exemplars per habitant el 1998, índex equipa-
rable al deis mercats noruec, danés o fines i per damunt deis mercats por-
tuques o suec. Aixo quant a l'edició, pero no passa el mateix amb la com-
pra o la lectura de Ilibres, on trobem índexs torca inferiors.



Comparació de Catalunya amb d'altres mercats europeus similars (1998)
----- - - --- ---- - - --- -- - - ------- -- ------------ - -- --------------- - ----------------------------------

Mercat Poblacióa PIE per Llibre-s Fonografías Vídeoc,h
habitant''>

Portugal 9,8 1,6 2,7 2,79~
Suecia 8,9 3,8 2,8 6,603
Bulgária 8,4 0,2 5,9 60
Austria 8,2 3,9 s.d. 6.320
Suíssa 7,3 5,4 s.d. 6.723
Catalunya 6,0 2,4 21,6f 3.04Sg
Eslovaquia 5,4 0,6 s.d. 598
Dinamarca 5,3 4,9 4,9 7.395
Finlandia 5,2 3,6 5,1 4.019
Croácia 4,5 0,7 s.d. 583
Noruega 4,4 4,1!> 4,5 9.382

o Taula 3

(a) En milions d'habitants. (b) En milions de pessetes. (e) Dades de 1997.(d) Facturació per habitant en pessetes. (e) Exemplars de llibres
editats per habitant. (f) La producció d'exemplars de llibres a Catalunya va representar un 45,3 % del total espanyol el 1998. (g) El
mercat fonográfic de Catalunya va representar un 18 % del total espanyol el 1998. (h) Facturació (lloguer 1 vendes) per habitant en
pessetes. (') El mercat videografic de Catalunya va representar un 19,5 % del total espanyol el 1998.
Font: Elaboració propia amb dades d' El Pais (1999), la IFPI (1999), la Unió Internacional d'Editors 1 l'Observatoire Européen de
l'Audiovisuel (OEA) (1999).

La situació de les indústries fonografica i videografica és ben diferent. Es
pot afirmar que els estats escandinaus i centreeurapeus --especialment
Noruega i Dinamarca-- tenen un nivell de renda i un consum de fonogra-
mes i videogrames molt més alt que els que acaben d'entrar en I'economia
de mercat, com ara Eslovaquia o Bulqaria. Dins d'aquest panorama euro-
peu, Catalunya es traba, com la resta de paisos mediterranis, en un punt
intermedi entre aquests dos tipus d'estats, la qual cosa significa estar entre
els primers mercats mundials en consum fonografic i videografic per habi-
tant. Al mate ix temps, dins d'Espanya, Catalunya constitueix sens dubte el
mercat més gran, seguit per la Comunitat Autónoma de Madrid i. a majar
distancia, per Andalusia, la Comunitat Valenciana i el País Base.

2.2. Una indústria editorial potent i expansiva

El nivell d'equipament de les Ilars catalanes els darrers anys s'ha orien-
tat preferentment cap als béns i serveis electronics, en perjudici deis impre-
sos (en especial els Ilibres). Consegüentment, els catalans han prestat una
atenció més gran i han dedicat molt més temps d'oci als mitjans audiovi-
suals de masses, en particular la televisió. Encara hi ha una proporció
important de Ilars sense biblioteques privades i també de persones que no
tenen l'habit de la compra de Ilibres; el nombre de persones que tenen un
interés alt per la lectura encara és més baix.

No obstant aixo. el balanc deis darrers anys de la indústria editorial cata-
lana és torca positiu. L'evolució de I'oferta té un ritme de creixement molt
més alt que el nivell de desenvolupament cultural del país i que les neces-
sitats de compra de Ilibres i habits de lectura --la demanda-- de la població.

BIs catalan s han
prestat una
atenció més gran i
han dedicat molt
més temps d'oci
als mitjans
audiovisuals de
masses, en
particular la
televisió
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De les 307
empreses amb

activitat, 237
pertanyen al

Gremi d'Editors
de Catalunya.

Del total
d'empreses

agremiades, un
66,4% editen en

llengua catalana

Aquest desajust crea una certa angoixa entre editors i analistes perqué
sembla que la societat catalana --el mercat del Illbre-- no avanci al ritme
que desitja la indústria editorial, ja que en aquests moments la població
només absorbeix aproximadament la meitat deis exemplars de Ilibres que
s'editen anualment.

La mdústria catalana del Ilibre es traba globalment en un pracés de
transformació a causa de la introducció de nous sistemes d'edició digital,
la consolidació de grans grups multimedia (nacionals i estrangers), la con-
centració a I'entorn de dos grups catalans (Enciclopedia Catalana i Edicions
62) I el desplegament de noves estrateqies de rnarquetinq. Aquests reptes
poden plantejar greus dificultats per a les petites editorials, encara que el
conjunt del sector viu un moment torca favorable (Corbella, 1995;
Busquet, 1998).

Segons les dades que subministren la FGEE (1999), la Federación
Española de Cámaras del Libra (FECL) (1999), el Ministeri d'Educació i
Cultura (MEC) (1999), l'Anuari Acicsa (1999) i el Departament de Cultura
(1999), el sector editorial cata la ha tingut el 1998 les característiques gene-
rals següents:

a. De les 307 empreses amb activitat (que suposen un terc del total
espanyol), 237 pertanyen al Gremi d'Editors de Catalunya, i es classifiquen
de la manera següent: 15 empreses grans (amb més de 3.000 milions de
pessetes de facturació), 112 empreses rnrtjanes (amb una facturació d'en-
tre 100 milions i 2.999 milions de pessetes) i 110 empreses petites (amb
una facturació de menys de 100 milions de pessetes). Del total d'empreses
agremiades, un 36% formen part d'un grup o holding (10 punts per
damunt del total espanyol) i un 66,4% editen en Ilengua catalana.

D Taula4

Mercat delllibre a Catalunya (1998)

Concepte
Empreses editores
Empleats
Títols en catáleg
Títols editats el ] 998
Exemplars editats el 1998
Inversió en publicitat Ca)
Vendes al mercat espanyol-
Vendes al mercat catalaa,b
Exportacions"
Importacions"

Total
307

5.467
110.915
24.480

129.581.178
9.162

250.262
90.541
33.635

1.311

% en catalá
66,4
s.d.

36,8
32,1
20,7
s.d.

14,2
s.d.
s.d.
s.d.

% sobre Espa~ya
33,2
43,0
46,i'-
42,2

~3
60,4

.. ?7,8
~},7
6"1,1
16,2

(a) Ennulions depesseres.
(b) Inclouel totaldevendesaaquestmercat, mcloent-lu lesde lesernpreses nocatalanes.
Font:Elaboracró PIopra arnb dades dela FGEE(1999), la FECL(1999) i la CambradelL1ibrede
Catalunya(CLC) (1999)



b. Les empreses editorials catalanes són relativament noves, ja que
només un 10,2 % són anteriors a 1940, un 20,6% han estat fundades
entre els anys 1941 i 1970, i un 69,2% són posteriors a 1971. Tot i la dava-
liada que va suposar la Guerra Civil, la indústria va comencar la recupera-
ció cap als anys cinquanta.

c. No hi ha un nombre gaire gran de treballadors a les editorials catala-
nes: el 1998, en total hi havia 9.962 persones --5.187, empleats i 4.775
col·laboradors externs--, amb una mitjana de 21 treballadors per empresa.
Només un 4,6% d'empreses tenien més de cent empleats i un 6,4% dis-
posaven de més de cent col·laboradors. Quant al tipus de feina que feien,
un 30% de persones es dedicaven a producció editorial, un 30% a activi-
tats comercials i el 40% restant a tasques d'administració.

d. La majoria d'empreses han editat només en suport paper (un 72%) I

la resta també en d'altres suports. D'aquestes darreres, destaquen les edi-
cions en CD-ROM --sobretot dencidopedies i diccionans-- (66%), vídeo
(46%), cassets (37%) i disquets (32%), i, en menor mesura, les edicions en
CD-I, DVD i d'altres. Els editors més prolífics que van utilitzar els nous
suports van ser els grups Planeta i Océano i I'editorial Vicens Vives, i entre
els editors de Ilibres digitals van destacar sobretot el Grupo Planeta i
Enciclopedia Catalana (en CD-ROM i DVD).

e. El volum d'edició de títols ha assolit la xifra de 24.480 Ilibres diferents
(un 42,2% del total espanyol), deis quals un 32,1% han estat en catala. En
castella destaca I'edició de Ilibres de literatura; infantils i juvenils, i de divul-
gació general. En catala els títols més abundants han estat els escolars, els
infantils i juvenils i la literatura. Quant als editors més prolífrcs en títols en
castella, I'any 1998 van destacar els grans grups (Planeta, Océano,
Bertelsmann i Zeta), i entre els editors en Ilengua catalana, la Universitat
Oberta de Catalunya i les editorials Barcanova i Anaya (grup Havas).
Columna (Grupo Planeta des de setembre de 1999 ), Vicens Vives, Edebé i
els grups Enciclopedia Catalana i Edicions 62 (vegeu la taula 5). .

f. El volum de la producció d'exemplars de Ilibres editats el 1998 també
és torca significatiu, ja que s'ha arribat als 129,6 milions (és a dir, quasi la
meitat del total espanyol), deis quals un 20,7% han estat en estala. Per
especialitats, en castella destaca sobretot la gran producció d'obres de lite-
ratura (41,2 milions d'exernplars), pero en cata la sobresurten els textos no
universitaris (11,7 milions d'exemplars).

g. El tiratge mitja deis Ilibres a Catalunya ha estat de 5.583 exemplars
per títol (superior a la mitjana espanyola). encara que en Ilengua catalana
ha estat menor (3.823 exemplars). Tant en castella com en cata la desta-
quen les obres literaries, els diccionaris i encidopedies, els textos de divul-
gació general I els cornics.
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D Taula 5

Edició a Catalunya: títols, exemplars i vendes (1998)a

Especialitat
Diccionaris i enciclopédies
Literatura
Divulgació general
Text no universitari
Infantils i juvenils
Text universitari''
Cornics
Altres
Total

Títols
492

5.403
4.203
5.104
4.540
2.528

742
199

23.211

Exemplarsb

6,6
41,2
23,5
19,6

% catalá
30,8
25,6
13,3
51,6
40,1
11,7
12,8
44,2
30,3

:21,7
7,5
8,5
0,9 1,0 2.108 15,3

129J~~~~~~[J

(a) Només mclou les empreses que són al Gremi d'Editors de Catalunya. (b) En milions d'exernplars. (e) En milions de pessetes.
(d) Inclou els textos científics i tecnícs,
Font: Elaboració propia amb dades de la FGEE (1999).
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h. Elvolum de vendes globals ha estat certament important, ja que s'ha
assolit la xifra de 232.299 milions de pessetes dins d'Espanya (un 57,8%
del total estatal), a la qual cal afegir-hi 33.635 milions més corresponents
a I'exportació (un 67,1% del total espanyol). Pero només 34.002 milions
de pessetes (és a dir, un 14,6%) han estat de Ilibres en catala. En Ilengua
castellana destaquen els diccionaris i encidcpedies, les obres literaries i les
de divulgació general, i en catala sobretot els textos no universitaris.

i. Pero el total de vendes al mercat catala (d'editors autoctons i forans)
ha estat molt menor, ja que ha assolit els 90.541 milions de pessetes (un
23,7% del total espanyol). La xifra de vendes de Ilibres en catala (encara
que és global i inclou també les dirigides a d'altres territoris de parla cata-
lana) és més equilibrada i s'aproxima a un terc del total (vegeu la taula 4).

j. Hi ha una gran concentració empresarial dins de la indústria editorial
catalana, en la qual destaca de manera aclaparadora el grup autócton
Planeta, un deis deu més importants del món i el més gran de l'area.ibe-
roamericana. A continuació es troben grups europeus gegants, co~ ara
I'alemany Bertelsmann (Círculo de Lectores, Plaza & Janés), el francés
Hachette (Salvat) i els italians Mondadori (Grijalbo) i Rizzoli CS (Orbis-
Fabbri), i altres grups autoctons importants com ara Océano, RBA, Zeta
(Ediciones B) i Edebé. Entre els principals grups editorials en Ilengua cata-
lana destaquen, sens dubte, Edicions 62 i Enciclopedia Catalana, a més del
mencionat Planeta. Els dotze grups editorials més grans de Catalunya van
acaparar I'any 1998 un 97,6% del total de la facturació del sector. Aquesta
concentració actual és el resultat de les compres i absorcions de diferents
empreses editorials més petites realitzades els darrers anys.
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Principal s grups editors de llibres a Catalunya (1998)

Grup Principal editorial Facturació" % sobre Export."
total vendes

Planeta" Planeta DeAgostini 110.400 47,5
Bertelsmann Círculo de Lectores 33.137 14,3
Océano Océano Grupo Editorial 19.640 84
Mondadori Grijalbo Mondadori 18.000 7,7
Hachette Salvat Editores 14.009 6,0
RBA RBA Editores 10.072 4,3
Zeta Ediciones B 6.000 2,6
Havas (Anaya) Bibliograf 4.225 1,8
Rizzoli CS Ediciones Orbis-Fabbri- 3.500 1,5
Edebé Edebé 3.000 1,3
Edicions 62 Edicions 62 2.836 1,2
Enciclopedia Catalana Enciclopedia Catalana 2.400 1,0
Total 12 grups editors 227.219 976
Total edició a Catalunya 232.299 100,0

ca) En milions de pessetes. (b) S'han descomptat 9.600 milions de pessetes de I'editonal madrilenya Espasa-Calpe. (e) El grup RBA ha
adquirit un 50 % de l'empresa l'octu bre de 1999.
Font: Elaboració propia amb dades d'Aclualidad Económica (1999a, 1999b); Anuari Acicsa (1999), i FGEE (1999).

k. Segons els canals de comercialització de la producció editorial cata-
lana, I'any 1998 ha destacat la venda a Ilibreries (un 31 % del total de
232.299 milions de pessetes) i, en menor mesura, a quioscos (15,6%) i a
grans superfícies (8,4%), la venda a credit (12,7%), directament a dorniel-
li (13,4%) i en clubs del lIibre (8%), gairebé tots del grup Bertelsmann; el
10,9% restant correspon a d'altres formes de comercialització. Quant als
Ilibres en Ilengua catalana, va sobresortir la venda a Ilibreries (un 45,3% del
total de 34.002 milions de pessetes) i, en menor mesura, a domicili (18%),
a institucions públiques i privades (12,3%) i a grans superfícies (6,6%). En
el cas específic de les Ilibreries --que I'any 1994 eren 853 a tot Catalunya,
és a dir un 20,8% del total espanyol-, les de més venda I'any 1998 van ser
les de la cooperativa Abacus, amb 5.199 milions de pessetes, seguides per
les barcelonines Bosch (950 rnilions), Happy Books (840 milions) i Catal6nia
(520 milions) i per la manresana Sobrerroca (700 milions). Al mateix temps,
les distriburdores de Ilibres i revistes més importants de Catalunya han estat
Coedis (vinculada al grup Zeta i amb una facturació d' 11.000 milions de
pessetes I'any 1998), Distribuidora de Ediciones (7.500 milions),
Distribuidora Toymer (7.300 milions), Exclusivas Escolares (5.357 rnilions),
Distribarna (4.092 milions), Digec (vinculada al grup Enciclopedia Catalana
i amb 3.750 milions) i Distribuidora Vicens Vives (de I'editorial del mateix
nom i amb unes vendes de 3.050 milions de pessetes) (Actualidad
Económica, 1999a).
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/. Les noves formes de venda electr6nica a través d'lnternet només van
suposar 44 milions de pessetes el 1998, encara que, més recentment,
s'han posat en marxa, a més de les Ilibreries virtuals de I'empresa nord-
amencana Amazon I de I'espanyola El Corte Inglés, les Ilibreries BOL en
Español (creada per Bertelsmann I Planeta, amb més de 125.000 títols) i
Crisol (del grup rnadnleny Santillana), i en cata la Lhbres.com (promoguda
pel grup Enciclopedia Catalana, amb més de trenta mil títols). A més de Ili-
bres en espanyol, les grans Ilibreries també vendran a la xarxa títols en
catala, en gallec i en basc (Avui, 21 d'octubre de 1999). Aquest baix volum
de consum es deu al fet que comprar a llibrenes virtuals espanyoles no pre-
senta especials al·licients ni avantatges sobre I'adquisició pels canals habi-
tuals. Per exemple, el preu de venda deis documents en una Ilibreria virtual
espanyola és gairebé el mate ix que als punts de venda tradicionals. Si a
aquest cost s'afegeixen les despeses de tramesa, sovint el preu final és
superior. També hi ha mdicis d'un important ús de Ilibreries virtuals nord-
americanes (com ara Amazon), especialment pel que fa a la compra de Ili-
bres tecrucs. professionals i acadernics, pero no se'n tenen dades.

m. Pel que fa al tipus d'obra. I'any 1998 es van vendre un 55,2% d:o-
bres soltes, un 27,3% d'obres en diversos volums (sobretot diccionaris i
enoclopedies) i un 17,5% d'obres en fascicles. Els textos en Ilengua cata-
lana es van distribuir així: un 77% d'obres soltes, un 22,8% d'obres en
diversos volums I un 0,2% en fascicles.

n. Els fascicles i els c6mics són dos tipus d'edicions molt desenvolupa-
des a Catalunya i van suposar un volum de facturació de 40.685 i 17.125
mihons de pessetes, respectivarnent, encara que gairebé tots són en cas-
tella i tenen una presencia molt irnportant a tot el mercat espanyol. Els edi-
tors de fascicles més destacats són Planeta DeAgostini i Ediciones Altaya
(filials de Planeta), RBA Editores, Salvat (filial de la francesa Hachette) i
Orbis-Fabbri (filial de la italiana Rizzoli CS). Per la seva banda, els editors
més importants de c6mics són Ediciones B (filial del grup Zeta), Planeta,
Ediciones Zinco I Norma Editorial.

o. Quant al corriere exterior, el volum de 33.635 milions de pessetes
d'exportacions catalanes de 1998 va suposar un 67,1% del total espanyol,
i els 1.311 rnihons de pessetes d'importacions van significar un 16,2%"del
total de l'Estat. Els fluxos cap a I'exterior van anar a parar sobretot a
l'Arnerica Llatina (especialment a l'Argentina, lvlexic i el Brasil), rnentréque
les importacions proveruen fonamentalment de la UE. L'empresa editora
que va exportar més I'any 1998 va ser el Grupo Océano, amb 7.427
rrulions de pessetes, quantitat que va suposar un 37,8% de la seva factu-
ració total I un 22,1% del total d'exportacions de Ilibres catalans
(Actualidad Económica, 1999b). Per la seva banda, Planeta, que és un grup
deu vegades més important, no surt com a exportador catala destacat, ja
que aproxunadarnent un 20% de la seva producció s'edita directarnent als
mercats extenors, sobretot els llatmoarnericans.
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Comerc exterior delllibre a Catalunya (1998)

Regions
América Llatina
Unió Europea
EUA i Puerto Rico
Resta d'Europa
Resta del món
Volum total''

% exportacions
69,6
22,3

5,1
2,1
0,9

33.635

% imgortacions
6,5

88,2
3,5
1,2
0,6

1.311

(a) En milions de pessetes.
Font: Elaboració propia amb dades de la CLC (1999).

p. Pel que fa als autors més venuts a Catalunya darrerament, resulta
difícil trabar dades concretes perqué hi ha una certa opacitat del sector. No
obstant aixo, a part deis autors de best-sellers mundials (com ara Michael
Crichton, Frederick Forsyth, Tom Clancy i Stephen King); deis espanyols
(Alberto Vázquez-Figueraa, Artura Pérez-Reverte i Antonio Gala), i deis
catalans que escriuen fonamentalment en castella (Terenci MOIX, Manuel
Vázquez Montalbán i Eduardo Mendoza), els que venen més Ilibres en
estala són sobretot alguns presentadors estrella de TV3 (Andreu
Buenafuente i Toni Soler). Altres autors literaris d'exit són Jaume Fuster,
Miquel Martí i Poi, Josep M. Bailarín, Isabel-Clara Simó, Ferran Torrent,
Maria de la Pau Janer, Jaume Cabré i Josep M. Espinas.

q. Finalment, quant a l'ús de la Ilengua catalana, segons el Departament
de Cultura (1999), que utilitza les dades de I'ISBN, es pot dir que I'edició de
Ilibres en catala ha tingut un augment constant des del principi de I'actual
període democratic fins a I'any 1994, mentre que el 1995 i el 1996 la pro-
ducció va davallar. L'any següent va augmentar novament, pero el 1998 va
reduir-se Ileugerament, en quedar en 7.028 títols. Per generes, els Ilibres
d'ensenyament ocupen el primer Iloc, seguits pels de temática general i els
de literatura. La majoria de títols publicats són primeres edicions, I aproxi-
madament un 20% són traduccions, prinopalrnent de l'anqles, el castella i
el francés. Cal afegir a aquestes dades l'irnpuls donat a les traduccions del
catala a altres Ilengües, sobretot eurapees. A més a més, l'edició en catala
compta amb I'ajut institucional, sobretot I'anomenat suport qeneric, que
consisteix en la compra d'exemplars deis títols que compleixen uns requi-
sits mínims; aixo beneficia anualment de 700 a 900 títols.

2.3. Una indústria fonografica dependent

La indústria fonografica es traba en una crutlla irnportant de la seva
histona a causa de I'aparrció d'lnternet. Tot I aixo. encara avui té un ritme
de creixement en les vendes qracies a I'impacte de la tecnologia digital, que
ha arrasat totes les altres. L'evolució de les vendes deis diferents tipus de
fonogrames ha estat, doncs, torca desigual. El disc compacte digital s'ha
imposat a Catalunya, com ho ha fet a d'altres parsos industrialitzats. La
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resta de fonogrames tendeix a equiparar-se amb la Unió Europea, és a dir,
disrnmució progressiva deis discos de vinil --sobretot deis de Ilarga durada-
- i de les cassets analógiques (Jones i Baró, 1995).

D'altra banda, la mdústna fonografica catalana (dins del conjunt de
I'espanyola) sempre ha estat marcada per un alt grau de concentracró
geografica i económica, exercida per ben poques corporacions estrange-
res. Aquestes característiques l' han convertit en una de les indústries de
concentració i transnacionalització més accentuades, i mostra poc interés
per la identitat o I'expressió cultural autóctones.

A Catalunya va ser determinant la trajectória de I'empresa británica The
Gramophone Company (actualment EMI Music i propietat de Time
Warner) --que es va establir a Barcelona a comencarnent de segle i va ser
la més important de l'Estat durant diverses décades-- i. des deis anys sei-
xanta, I'alemanya Ariola (ara anomenada BMG Ariola, de Bertelsmann). EIs
anys vuitanta, totes dues es van traslladar a Madrid, on també s'han ins-
tallat les altres empreses líders: la japonesa Sony Music i les nord-ameri-
canes Warner Muste I Universal Music. Entre totes controlen un 70-80%
del mercat cata la i del conjunt espanyol.

Les iniciatrves empresarials catalanes --Ja sigui Discos Belter, EDIGSA o
Concéntric, els anys seixanta i setanta-- van fracassar davant de l'escome-
sa d'aquells grups estrangers. D'aquesta manera, s'han consolidat en el
mercat cata la les mateixes transnacionals europees, nord-americanes i
Japoneses que dominen I'escenari Internacional i que exerceixen un control
oliqopolístic del mercat: cinc empreses establertes totes a Madrid. La resta
ha quedat en mans d'un conjunt de companyies molt menors --de capital
espanyol o catala-. que comercialitzen productes propis --per exemple,
música classka, Nova Caneó o rock catalá- o de segells estrangers.

Tal com ja s'ha apuntat més amunt, és difícil desglossar el mercat
fonografic cata la del conjunt espanyol. Per aixo, i segons les dades que
subministren la IFPI (1999), la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) (1999) i l'Anuarí Acícsa (1999), es presenten a continuació alguns
trets característics fonamentals del sector fonografic espanyol, per tal de
tenir-ne una idea general i poder situar Catalunya dins del context:

a. La facturació global de la indústria fonografica espanyola va ser l'any
1998 d'uns 100.200 milions de pessetes (602,2 milions d'euros), amb un
creixement sostmqut els cinc anys anteriors. Segons I'AFYVE (Asociación
Fonográfica y Videográfica Española), la tendencia podria haver canviat el

/ !

1999, ja que la facturació anual va ser de 98.424 milions de pessetes (un
1,8% menys que I'any anterior) (El País, 22 de marc de 2000).

b. Del total de 61,1 milions de fonogrames venuts el 1998 a Espanya,
un 78% van ser discos compactes (amb un creixement molt gran els anys
noranta); un 21 %, cassets (amb una forta disminució); un 1%, discos sen-
zills (més o menys estables), i un insignificant 0,001 %, discos de Ilarga
durada (amb una davallada drástica).

c. L'origen del reperton fonografic a Espanya era el següent: un 51 %
de música internacional (1leugera i pop-rock); un 42 %, de local (sobretot
cantants melodics), i un 7%, de classica.



d. Per grups d'edat, un 34% deis compradors eren menors de 25 anys;
un 31 % tenien entre 25 i 34 anys; un 19%, entre 35 i 44 anys; un 9%,
entre 45 i 54 anys, i un 7% tenien més de 55 anys.

e. Els alburns més venuts durant I'any 1998 a Espanya van ser deis
seqüents interprets i empreses editores: Alejandro Sanz, Luis Miguel,
Francisco Céspedes i The Corrs (Warner); Manolo García (BMG Ariola), i
Gloria Estefan, Ricky Martin, Julio Iglesias i Mónica Naranjo (Sony).
Destaquen clarament, per tant, els cantants melódics espanyols i hispano-
americans, amb una forta presencia internacional.

f. Elsestabliments de venda al públic més importants a Espanya el 1998
van ser les botigues especialitzades en fonogrames (que van tenir un
37,6% de les vendes totals), seguides pels hipermercats, com ara Pryca,
Alcampo o Continente (21,5%), els grans magatzems El Corte Inglés
(20%) I les botigues multimedia, com ara Virgin, FNAC o Crisol (5,5%). A
continuació es trobaven les parades de mercats (5,2 %), altres grans
magatzems (3,7%), les vendes per correu (3,5%) i els expositors de cassets
(3% del total). A Catalunya, les botigues de discos més importants són
Discos Castelló (amb unes vendes de 2.000 milions de pessetes I'any 1998)
i Gong Discos (340 milions); les empreses majoristes especialitzades amb
més facturació són Distribuciones Disclub (9.993 rnilions), Blanco y Negro
Music (2.000 milions) i Lauson (1.600 milions).

g. Pel que fa a les vendes per Internet, s'estima que cada vegada més
els catalans compren a botigues virtuals nord-americanes (com ara
Cdnow), ja que ofereixen diversos avantatges, com preus millors o discos
difícils de trobar a Catalunya.

h. Del mercat cata la es pot inferir que no existeixen diferencies subs-
tancials amb el conjunt espanyol, i per tant es podria calcular que I'any
1998 es van vendre uns 11,6 milions de fonogrames, amb una facturació
d'uns 18.036 milions de pessetes, és a dir, un 18% del total de l'Estat. De
totes maneres, el nivell de compra de fonogrames és més elevat (SGAE,
2000)

i. Quant a la utilització de la lIengua catalana, segons el Departament
de Cultura (1999), es pot dir que alguns cantants de la Nova Caneó conti-
nuen en actiu, i aconsegueixen fites importants de vendes i d'audiénda,
com és el cas de Lluís Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet i Joan Manuel
Serrat. A cornencament deis anys noranta van néixer torca grups de rock
que canten en catala (Sau, Sopa de Cabra, Els Pets, Sanqtrart, Lax'n'Busto,
Ja t'ho diré, Ocults), que van tenir un cert impacte social i comercial, enca-
ra que els darrers anys han perdut resso popular. Quant a les dades, s'edi-
ten uns 120 títols en catala cada any, encara que el mercat del disc en
aquesta lIengua no mereix, deixant de banda algunes excepcions, I'atenció
de les empreses transnacionals. Aquestes edicions amb prou feines són dis-
triburdes fora deis Paisos Catalans i poquíssimes vegades arriben als cin-
quanta mil exemplars.

j. Cal destacar l'existencia d'una quarantena d'editores fonografiques
catalanes, encara que només la meitat mantenen una activitat continuada.
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Destaquen Discmedi (amb una facturació de 420 milions de pessetes el
1998), Picap I Allelura Records, editores d'alguns interprets de la Nova
Caneó I del rock catala. A cornencarnent de 1997, 19 d'aquestes empre-
ses es van agrupar per defensar els seus interessos i van constituir I'asso-
oació Discoqráfiques Independents de Barcelona Associades (DIBA), que
no ha trnqut, pero, una Influencia destacada en el mercat. Durant el 1998,
els ajuts a I'edició i promoció de fonogrames per part del Departament de
Cultura (1999) van suposar 44,6 milions de pessetes, I les editores més afa-
vendes van ser Picap i Discmedi, mentre que els interprets més subvenoo-
nats van ser el duo Silvia Comes i Lídia Pujol i el grup Lax'n'Busto (La
Vanguardia, 23 de febrer de 1999). De totes maneres, les editores inde-
pendents catalanes més importants es dediquen a I'edició de música que
es cornercralitza a tot l'Estat, com ara Max Music (amb una facturació de
2.000 milions de pessetes el 1998), Blanco y Negro (2.000 milions),
Divucsa (1 700 rniüons), Horus (1.200 rnihons), Gema OD (1.000 mllions) i
Clipper's (500 milions de pessetes). Entre els seus repertoris d'exit tenen els
discos de música mix i algunes tolkloriques i cantants de pop espanyols.

k. La pirateria esta vivmt un procés de fort creixement, resultat de la
gran davallada de preus de les enreqistradores de discos compactes.
Aquests aparells s'han incrementat molt els dos últims anys i. a títol d'e-
xemple, les vendes de discos verges han augmentat un 300% entre els
anys 1998 i 1999. A frnals de 1999, pero, les vendes d'enregistraments
rlleqals només suposaven un 3%, ja que basicarnent es fan per a I'ús
dornestrc.

/. Convé fer referencia al paper de les grans cadenes espa-nyoles de
radiofórmula musical, que copen el dial cata la en FM (amb 1.596.000
oients el 1998) I que programen sobretot música Ileugera, pop-rock inter-
nacional I caneó espanyola, pero molt poca caneó catalana. És el cas de
Cadena 40 i Cadena Dial (tetes dues del Grupo Prisa), amb 380.000 i
195.000 oients. segons I'EGM. D'altra banda, les cadenes autoctones Flaix
FM I RAC 105 comptaven amb 264.000 oients i 244.000 oients, respecti-
vament (Avui, 1 de juliol de 1998). Segons les dades que subministra el
Llibre Blanc de la Música, encarregat pel Parlament de Catalunya, un 63%
de catalans prefereix la radio per escoltar música; el segon Iloc I'ocupa el
disc compacte. La música pop-rock és la més escoltada (amb un 28%),
seguida per la Ileugera de ball (15%), la techno (12%), la lírica (9%), la
dássica (9%) i la tradicional catalana I el jazz (7%) (El País, 9 de ju(¡ül de
1999). Una altra font constata que els estils de música moderna que més
desperten l'interes deis catalans són els següents: de cantautors (47,9%),
balades (36,7%), pop-rock convencional (35%), Ilatinoamericana (33,9%)
I caneó espanyola (32,4%) (Sociedad General de Autores y Editores, 2000).

2.3.1. Trets fonamentals de la música en viu

D'altra banda, convé terur en compte algunes dades estructurals basi-
ques sobre la música en VIU (dassica i moderna) que es fa a Catalunya, que
su posa una activrtat cultural I també econorruca molt important, i que és
complementarla de la mdústria fonografica en sentrt estricte. A continua-
CiÓ se'n presenten les caracterfstiques basiques, a partir d'informacions
subrmrustrades per la SGAE (1999):



a. A Catalunya hi ha una activitat musical en viu que representa una
part proporcional significativa del conjunt de l'Estat, sobretot pel que fa a
la recaptació económica deis espectacles de música Ileugera i pop-rock. El
total d'aquests esdeveniments (que van recaptar uns 4.204,9 rrulions de
pessetes el 1998) va suposar I'equivalent a un 23,3% del total de la factu-
rauó de la indústria fonografica al Principat. Pero cal destacar que hi ha un
desequilibri intern molt accentuat, ja que la província de Barcelona en va
acaparar un 88,3% del total.

D Taula 8

Estructura de la música en viu a Catalunya (1998)
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Conceptes Música clas sic a Música moderna
""--------- ----

Total % sobre Espanya Total % sobre Espanya
Sales d' audició 249 15,5 703 18,2
Butaques 105.529 12,5 368.107 14,9
Recitals s.d. s.d. 12.206 23,2
Espectadors 838.093 ] 8,3 3.421.676 17,4
Recaptació" 958,8 23,5 3.246,1 27,8

(a) En milions de pessetes.
Font: Elaboració propia amb dades de la SGAE (1999).

b. De les 952 sales d'audició actives I'any 1998, va destacar, en el cas
de la música dasska, el Palau de la Música Catalana, que va acaparar un
8,7% de totes les sessions celebrades al Pnncipat, un 25,7% deis especta-
dors i un 70% de la recaptació global. Pel que fa a la música moderna,
entre vuit recintes (encapcalats pel Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic de
Montjulc, la sala Zeleste i el mencionat Palau de la Música) van sumar un
4,9% del total de recitals, un 14,1 % del total d'espectadors I un 48,7% del
total de la recaptació a les taquilles.

c. Les tres principals orquestres simfoniques del país (la Nacional de
Catalunya, la del Gran Teatre del Liceu i la del valles) van realitzar I'any
1998 un 6,6% de les sessions de música classica, i van aplegar un 17,8%
deis espectadors i un 39,7% de la recaptació total.

d. Els sis principals macroconcerts de música Ileugera i pop-rock cele-
brats a Catalunya durant I'any 1998 (deis britanics Rolling Stones, Depeche
Mode i Eric Clapton, I'espanyol Alejandro Sanz, els nord-americans
Backstreet Boys i el mexica Luis Miguel), amb només deu sessions van aca-
parar un 6,6% del total d'espectadors catalans i un 29,5% de la recapta-
CiÓ total a taquilla.

e. Finalment, quant al tipus de música predominant en els recitals cele-
brats a Catalunya durant el 1998, destaquen per damunt de tots el pop-
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rock (amb un 21,3%) i el jazz, el blues i el soul (amb un 17,8%). Al con-
junt de l'Estat van destacar també aquests generes, pero cal afegir-hi la
caneó i el folklore espanyols.

2.4. Una indúsfria videogrilfica sense personalitat

Els anys vuitanta van esdevenir-se una serie de fenómens relacionats
entre si que van afavorir forca la implantació del vídeo domestic a
Catalunya; se'n poden destacar els següents: un augment vertiginós del
parc de magnetoscopis, una presencia creixent de les corporacions trans-
nacionals japoneses de lelectronica de consum en el mercat espanyol
(amb seu al Principat), una substitució progressiva de l'assistencia massiva
als cinemes per la frurció de pel·lícules a les lIars i una consolidació de les
grans distribuidores de produccions audiovisuals d'origen anglonord-ame-
rica.

Al mateix temps, el marc socioeconórnic necessari per al desenvolupa-
ment que va tenir el vídeo es caracteritza pels trets fonamentals següents:
la introducció progressiva de la població catalana en la societat de l'oci
enmig d'un elevat índex d'atur, un alt grau de despolitització acabada la
transició política, una liberalització progressiva de I'entrada de capital
estranger i la demanda creixent de produccions audiovisuals de ficció. no
satisfeta per I'oferta televisiva existent en aquell moment.

Durant els anys vuitanta, dones. I'auge del vídeo dornestic va su posar
un revés seriós a l'assistencia d'espectadors a les sales de cinema. Pero a
mitjans de la década deis noranta, la tendencia s'ha invertit i el creixement
del sector --és a dir, el nombre de copies comercialitzades anualment-- s'ha
estabilitzat. Per al cinema espanyol --i més encara per al catala-. l'irnport
d'aquestes vendes i lIoguers no és realment siqnificatru en la capitalització
de I'obra audiovisual, encara que SI aquesta obra aconsegueix una bona
trejectoria comercial a les sales de cinema, els ingressos per venda o 110-
guer de vídeo augmenten entre cinc i sis milions de pessetes (Cabezón i
Gómez-Urdá, 1999).

El mercat de pel·lícules de vídeo, de la mateixa manera que el cinema-
tografic i el fonografic (mundial, europeu, espanyol i cata la), esta dominat
per un lobby integrat per grans grups multimedia deis Estats Units, pero
també de la UE i del Japó, com ja s'ha dit més amunt. Aquestes corpora-
cions transnacionals tenen una gran habilitat i desplegament de marque-
tmq i promoció per atreure I'espectador cap als productes de consum
dornestic --dirigits a tota la família, en especial al públic infantil--, i aquest
és un factor clau per a la comercialització de les cintes. Especialitzat a
llanear grans prornocrons a la televisió i a la resta de mitjans deis títols que
van tenir exit al cinema, aquest lobby ha fet del marxandatge un negoci
excel-lent i lucratiu, que s'estén a tot ti pus de complements comercials.

Segons dades del Ministeri d'Educació i Cultura, les distribuidores vi-
deografiques més importants al mercat espanyol han estat, els darrers
anys, Buena Vista (la venedora més gran de cintes), de Disney; Columbia,
Fox, Universal/Polygram, Warner (en societat amb el grup francoespanyol
Sogecable) i Cinema International Corporation. També hi ha un grup d'em-
preses espanyoles que mtervenen en aquest negoci, com ara la madrile-
nya Sogecable i l'ens públic RTVE, i les catalanes Lauren Films i Filmayer.

Tal com passa amb la indústria fonografica, resulta difícil desglossar el
mercat videografic catala del conjunt espanyol. Per aixo, i segons les dades



que subministren l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel (OEA) (1999), la
SGAE (1999), l'Anuari Acicsa (1999) i I'empresa Deluxe Video Services
(Uriol, 1999), es presenten a continuació alguns trets característics del sec-
tor videografic espanyol, per tal de tenir-ne una idea general i poder situar
Catalunya dins del context:

a. A Espanya hi havia el 1998 (segons SGAE, 1999) un total de 86
empreses distribuidores de pel·lícules de vídeo, que van sol-licitar 1.729
títols per a la seva qualificació al Ministeri d'Educació i Cultura, encara que
les transnacionals mencionades més amunt acaparaven els primers Ilocs
quant al volum de vendes.

b. L'any 1997 (segons OEA, 1999) hi havia un total de 3.250 videoclubs
dedicats al Iloguer de cintes de vídeo i 2.520 establiments dedicats a la
venda, deis quals uns quatre-cents eren a Catalunya. Aixo difereix molt del
conjunt de la UE, on el percentatge de cornercos dedicats a la venda és
molt superior als de Iloguer. Les cadenes més importants a l'Estat són la
nord-americana Blockbuster (amb una facturació de 3.450 milions de pes-
setes el 1998 i un centenar d'establiments a tot Espanya, 21 a Catalunya)
i I'espanyola El Corte Inglés (amb 68 establiments), dedicada només a la
venda. L'any 1997 es van vendre 15,8 milions de copies de vídeo i hi va
haver 38,8 milions de transaccions de lIoguer. A Catalunya destaquen les
xarxes de Blockbuster i Traud, i la botiga barcelonina Videoinstan, la més
important del país.

C. La facturació total de pellícules de vídeo a Espanya va ser de 42.248
milions de pessetes I'any 1997 (SGAE, 1999; OEA, 1999), deis quals un
69,9% van correspondre a vendes i un 30,1% a lIoguers, seguint la matei-
xa tendencia que a la resta de la UE.

d. El títol amb més exit I'any 1998 va ser, com a tot Europa, la pel·lícu-
la nord-americana Titanic (Fax), amb un volum de 268,9 milions de pesse-
tes, és a dir, un 11,2% del total de vendes de cintes de vídeo. No obstant
aixo, respecte a I'any anterior hi va haver una certa disminució de les ven-
des, encara que es va registrar un lIeuger augment deis lIoguers i un gran
creixement de les promocions.

e. Elstipus de pel·lícules de vídeo preferits a Espanya han estat el 1998
(SGAE, 1999) els següents: quant a vendes, els lIargmetratges (un 57,1%)
i les pel·lícules infantils (un 37,4%); quant a lIoguers, les pellícules d'acció
(un 35,5%), les de misteri (un 16,5%), les d'aventures (un 14,6%) i les
d'humor (un 13,8%).

f. A més deis videoclubs, el nombre deis quals ha anat disminuint
durant la década deis noranta a Espanya (es pot calcular que n'hi ha un
miler a Catalunya), els darrers anys han proliferat altres formes de comer-
cialització videografica, cada cop més importants, a carrec de les empreses
dedicades a I'edició de fascicles, que lIancen col·leccionables de generes
cinematografics diversos --amb pel·lícules de vídeo incloses-- que es
comercialitzen a quioscos i altres punts de venda de premsa; al mateix
temps, també hi ha molts diaris i revistes que subministren cintes de vídeo
a baix preu (Corbella, 1995). Com ja s'ha dit, els editors de fascicles més
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destacats són els catalans Planeta DeAgostini i Ediciones Altaya (filials de
Planeta), RBA Editores, Salvat (filial de la francesa Hachette) i Orbis-Fabbn
(filial de la italiana Rizzoli CS), que conjuntament van facturar uns 20.350
milions de pessetes I'any 1998 per la venda de fascicles amb vídeos a tot
Espanya, quantitat a la qual cal afegir uns 5.700 milions de pessetes més,
corresponents a la venda de vídeos amb diaris i revistes (Uriol, 1999).

g. Del mercat catalá es pot infenr que no hi ha diferencies substancials
amb el conjunt espanyol, i per tant es podria calcular que I'any 1997 es van
facturar uns 8.238 milions de pessetes, és a dir un 19,5% del total de
l'Estat. L'equipament dornestic és elevat, ja que un 80,9% de les Ilars de
Catalunya compten amb aparells de vídeo dornestic, encara que l'audien-
cia només arriba a un 5,9% del total de la població, davant d'altres mit-
jans amb malta més penetració, com ara la televisió o la radio.

h. Finalment, quant a la utilització de la llenqua catalana, segons el
Departament de Cultura (1999), es pot dir que és difícil que sense pel·lícu-
les doblades al estala als cinemes hi pugui haver una bona oferta vide-
ografica en aquesta lIengua. Per tal de superar aquesta situació, el
Departament de Cultura ha fomentat des de 1994 el doblatge i la distri-
bució de vídeos en catala per mitja de subvencions directes o de publicitat.
En el trienni 1995-97, es van destinar 23,4 milions de pessetes a ajuts
directes i I'any 1998, 23 milions. D'aquesta manera, s'ha passat de 71 títols
disponibles I'any 1995 a 239 el 1998, mentre que el nombre d'unitats
venudes ha crescut de 17.400 I'any 1995 a unes 200.000 I'any 1998.
L'objectiu de la promoció pública ha estat aconseguir la creació i estabilit-
zació d'un mercat salid i. a finals del 1998, el cataleq de vídeos en catala
ja contenia uns 270 títols, una part important deis quals anaven destinats
a la infancia. Els grans exits de I'any 1998 van ser sens dubte els produc-
tes de Disney comercialitzats a través de la seva distribuidora Buena Vista
(títols com Hércules aMulan); I'empresa Edicions de La Magrana distri-
bueix bona part del producte videografic en catala.

3. Conclusions

Tal com s'ha exposat alllarg d'aquest capítol, ens trobem davant de tres
indústries culturals d'edició discontínua que han tingut una trajectoria dife-
rent al Principat i que en comencar I'any 2000 presenten un grau de desen-
volupament i d'implantació empresarial i social també torca desigual. La
indústria editorial catalana és solida i té un arrelament al mercat propi molt
consolidat, que augmenta qracies a la seva projecció vers els mercats
espanyol i llatmoamerica.

Des que es van desenvolupar les primeres grans editonals catalanes a
finals del segle XIX (com ara Montaner i Simon, Salvat o Espasa), aquestes
empreses van editar en Ilengua castellana, raó per la qual van exportar la
seva producció cultural als mercats castellanoparlants, com feien també les
editorials de Madrid i sobretot de París. Aquesta estrategia va permetre
desenvolupar un teixit industrial molt atapert que va fer possible, el primer
i el darrer terc del segle XX, l'existencia d'un conjunt d'empreses que van
editar també en Ilengua catalana per al mercat interior i. en menor mesu-
ra, per a d'altres terres de parla catalana.



L'aplicació d'aquesta estrategia (és a dir, l'edició sirnultánia en totes
dues Ilengües) va permetre desenvolupar el llibre en cata la --que va comp-
tar també, és cert, amb ajuts públics selectius, sobretot del Departament
de Cultura--, que avui té una importancia equivalent a la d'alguns estats
europeus desenvolupats que compten també amb Ilengües rninoritáries,
com és el cas de Noruega, Dinamarca o Finlandia.

Pero aquesta estrategia no es va portar a terme en el cas de les indús-
tries audiovisuals (el cinema, la fonografia o el vídeo) i, com a resultat, ens
trobem davant d'una realitat empobrida, tot i que Barcelona havia estat el
principal poi industrial de I'audiovisual espanyol (cinema i fonografia) les
primeres decades del segle xx.

Els anys noranta no es va apostar fort per constituir un teixit industrial
salid en aquestes branques, tenint en compte els mercats castellanopar-
lants (com es feia els anys trenta), i es van deixar aquestes activitats en
mans de corporacions nord-americanes que han acabat dominant no
només I'escenari internacional sinó també els mercats espanyol i, de mane-
ra particularment greu, el cata la.

El fet de no saber constituir una industria audiovisual a gran escala i
amb fortes inversions, que intentés ser competitiva en el mercat espanyol
(i també en els europeus i Ilatinoamericans), ha donat com a resultat que
no es pugui portar a terme una indústria cinematografica, videografica o
fonografica en cata la que sigui competitiva ni tan sois en el mercat inte-
rior, ja que no es disposa d'una infraestructura industrial, empresarial,
financera i artística que estigui a I'altura de la competencia externa, ja sigui
espanyola o estrangera.

Les inversions estrateqiques de la CCRTV en I'empresa Media Park,
dedicada a la producció i programació de canals ternatics per a les plata-
formes espanyoles de televisió digital per satel-Iit, i la constitució de la pla-
taforma terrestre Onda Digital (promoguda per Retevisión, Media Park i
Planeta), semblen iniciar un camí en la línia adequada. Pero encara hi ha
molt per fer, ja que sobretot falta una alianc;;aestrateqica entre la CCRTV i
la industria del cinema, per tal de produir pel·lícules a gran escala i amb
inversions importants per fer-Ies competitives en els mercats estranger i
espanyol, pero especialment en el catala. Aixo repercutirá favorablement,
sens dubte, en el sector del vídeo dornestic, encara que no gaire en el
musical.
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