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Introducció 

Aquest informe presenta una anàlisi del sector de l’exhibició cinematogràfica a Catalunya els 

anys 2009, 2010 i 2011. A partir de les dades de l'Institut Català d'Indústries Culturals (ICIC) 

[ara ICEC], i complementades amb altres fonts que esmentem al text, l'Observatori de la 

Producció Audiovisual (OPA) dibuixa el paisatge amb els esdeveniments i tendències dels 

últims anys en l’exhibixió cinematogràfica de Catalunya, seguint el plantejament dels informes 

realitzats amb anterioritat sobre el mateix tema. 

 
Fets destacats de l’exhibició del cinema a Catalunya el 2009, 2010 i 2011 

• El fet que en els anys analitzats no es registressin xifres per sobre del miler de 

pel·lícules exhibides va fer que la mitjana caigués i permet vaticinar (encara que pugui 

donar-se una pujada sobtada) una possible tendència a la baixa en el nombre de títols 

exhibits a Catalunya. 

• De la mateixa manera, encara que el nombre de títols estrenats a Catalunya va 

augmentar el 2011 (fins a 510) respecte als dos anys anteriors,  sembla difícil que es 

recuperin les xifres de 2007. 

• Com és habitual, el nombre més gran d'estrenes i de pel·lícules exhibides correspon  al 

cinema dels Estats Units.  

• Durant el període 2009-2011 els títols exhibits i estrenats de nacionalitat catalana van 

superar els de la resta de l'Estat. Ara bé, és palès un descens significatiu de títols 

exhibits i estrenats de nacionalitat catalana entre el 2010 i el 2011: es va passar de 78 

pel·lícules catalanes estrenades el 2010 a 59, i de 141 pel·lícules catalanes exhibides a 

120. Cal fer notar també que a Catalunya es van estrenar i es van exhibir més 

pel·lícules d'origen català i espanyol que de la categoria “altres llocs del món”. 

• Les xifres del nombre d’espectadors a Catalunya també cauen notablement, mantenint 

la tendència a la baixa dels darrers anys. L’any 2011 el nombre d’espectadors era 

gairebé 4 milions inferior al de l’any 2007. 



• Pel que fa a la recaptació, cal dir que des del 2009 (quan van augmentar els 

espectadors respecte del 2008 i quan va pujar el preu de l'entrada), les xifres no han 

deixat de baixar. 

• La pèrdua de dos milions i mig  d'espectadors des del 2009 no va portar per si mateixa 

el tancament massiu de sales de cinema ni la reducció del nombre de pantalles actives 

a Catalunya. 

• A Catalunya el cinema més consumit va ser el dels EUA. Gairebé un 70 % 

d'espectadors i, paral·lelament, també de la recaptació se’ls va emportar el cinema 

nord-americà. 

• Des del 2009 el consum de pel·lícules d'origen català és major que del cinema de 

l'estat espanyol. 

• Catalunya va compartir amb la resta de països europeus, amb l’excepció de França, la 

tònica general descendent de l'assistència a les sales en els anys analitzats. 

• Catalunya, encara que va dibuixar una línia de tendència clarament descendent, va 

obtenir en el període de 2009 a 2011 una recaptació en sales superior a la de països 

com Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Irlanda i Àustria. De fet, en els últims 13 anys 

Catalunya només ha estat superada pels grans mercats europeus (Alemanya, França, 

Regne Unit, Itàlia i Espanya), a més de Suïssa i Holanda. 

• El 47% del total de títols exhibits a Catalunya van ser doblats al castellà. Aquest 

percentatge contrasta amb el registrat per les pel·lícules doblades al català: al voltant 

d'un 7% (tots els anys) de les pel·lícules exhibides van ser doblades al català. 

• Mentre que el cinema original en català va suposar el 4% (mitjana dels tres anys) del 

cinema exhibit a Catalunya, el cinema original en castellà va registrar al voltant d'un 

13% del total. 

• El cinema original en català va descendir considerablement de 2010 a 2011. Només el 

cinema doblat al castellà i el cinema subtitulat al castellà, que venien d'un descens 

entre 2009 i 2010, experimenten ascensos notables. 

• Si se sumen el conjunt de films subtitulats, originals i doblats al castellà i es compara 

amb el cinema subtitulat, original i doblat al català, es pot veure que el cinema exhibit 

en sales en castellà va superar molt àmpliament el cinema en català: pràcticament el 

87% dels títols exhibits els tres anys enfront del 13% del català. Els registres encara es 

desnivellen més quan se sumen les projeccions: es va aconseguir un 97% per al 

cinema subtitulat, original o doblat al castellà.   

• La nota positiva per al cinema en llengua catalana (subtitulat en català, original en 

català o doblat al català) és que, malgrat patir un gran descens en nombre de títols 

exhibits l’últim any, s’observa que el nombre d'espectadors va ser similar a les xifres 

del 2007 i 2008, i la recaptació va aconseguir xifres més altes que les registrades en 

els anys 2007 i 2008. 

• El cinema nord-americà va encapçalar el rànquing de les pel·lícules més taquilleres en 

les sales de Catalunya. Entre les deu pel·lícules més taquilleres no hi ha cap pel·lícula 



d'origen català: tant Ágora (2009) com a Torrente 4 (2011) són pel·lícules de la resta de 

l'Estat.  

• Les deu pel·lícules més taquilleres suposen entre el 20% i el 30% de la recaptació total 

de la taquilla a Catalunya. Només les tres primeres pel·lícules del rànquing concentren 

entre el 9% i el 13% de la recaptació de l'any. 

• La recaptació de les deu pel·lícules catalanes més taquilleres de cadascun dels anys 

va ser inferior a la registrada per les tres pel·lícules més taquilleres. 

• Agafant les tres pel·lícules amb participació catalana més taquilleres en els diferents 

anys, la fórmula de producció1 respon íntegrament al tipus de producció majoritària i de 

producció altament significativa. Així doncs, les pel·lícules considerades “catalanes” 

amb major rendiment en taquilla van ser de gran participació catalana en el seu procés 

de producció. 

 

1. Títols exhibits i estrenats a Catalunya 

En el període 2009-2011 les xifres de títols exhibits i estrenats (quadre 1) van mantenir la 

tònica que es ve registrant des de 1999 (quadre 2. Evolució del nombre de films exhibits a 

Catalunya): hi ha constants alts i baixos que no permeten veure una tendència clara en 

l'evolució del nombre de pel·lícules exhibides a Catalunya. No obstant això, i malgrat que el 

2011 hi va haver una recuperació respecte de la xifra baixa del 2010 (que recorda la de 2004), 

s'aprecia que la mitjana (quadre 2. Evolució del nombre de films exhibits a Catalunya) de 

pel·lícules exhibides a Catalunya va ser descendent (de 964 el darrer any de la sèrie). El fet 

que en els anys analitzats no es registressin xifres per sobre del miler de pel·lícules va fer que 

la mitjana caigués i permet vaticinar (encara que pugui donar-se una pujada sobtada) una 

possible tendència a la baixa en el nombre de títols exhibits a Catalunya,  ja que el descens 

pronunciat que s’inicià el 2008 (quadre 2. Evolució del nombre de films exhibits a Catalunya), 

coincidint amb l’inici de la crisi, sembla que té difícil volta enrere.  

De la mateixa manera que succeeix amb les xifres de títols exhibits, encara que el nombre de 

títols estrenats a Catalunya va augmentar el 2011 (fins a 510) respecte als dos anys anteriors,  

de la gran caiguda iniciada el 2008 (quadre 1. Dades generals sobre l’exhibició cinematogràfica 

a Catalunya els anys 2007 i 2008 i variació percentual) sembla difícil que les xifres d’estrena es 

recuperin: si el 2007 els títols estrenats a Catalunya eren 589, l’any següent van passar a ser 

501, i en els anys analitzats el nombre de pel·lícules estrenades a Catalunya va mantenir la 

tendència amb 487 títols el 2009, una baixada més moderada fins a 481 títols el 2010, i 

finalment el ja esmentat augment fins a 510 l’any 2011. Atès que aquesta xifra segueix molt 

lluny del resultat de 2007, permet plantejar que és difícil que es tornin a assolir els volums 

d’estrenes de la dècada anterior. 

                                                            
1 Classificació dels films catalans en funció del grau de participació de les productores catalanes en el finançament. 
Simbòlica (entre l’1% i el 15%), minoritària (entre el 16% i el 30%), altament significativa (entre el 31% i el 50%) i 
majoritària (més del 50%). 



QU
 

 

Nacion

Si es t

detecta

pel·lícu

corresp

que s'a

europe

estrene

pel·lícu

l’any 2

resta d

es man

Per la 

supera

supera

Catalu

més, c

la resta

ser tan

Ara bé

entre e

2011 i 

UADRE 1. Ev

nalitat dels títo

té en compte

a que  en el

ules exhibide

ponents a am

aprecia una p

eu (de la res

es exhibides 

ules exhibides

011.  I quant

del món, es  d

ntenen les ca

seva banda, 

ar els de la res

ar la xifra ass

nya els títols

com es consta

a de l'Estat va

nta la diferènc

é, és palès u

el 2010 i el 2

de 141 pel·líc

volució del no

Font: e

ols exhibits i e

e la nacional

 període ana

s correspon 

mbdues magn

petita baixada

sta de la Uni

durant aque

s el 2010 (de

t a les xifres 

demostra que

racterístiques

durant 2009-

sta de l'Estat

solida per les

s estrenats i 

ata per a l’any

a ser importa

cia entre les x

n descens si

2011: es va p

cules catalan

ombre de film

laboració prò

estrenats 

itat dels títol

alitzat -com é

 al cinema d

nituds pel qu

a en les exhi

ó Europea) t

est període. 

 250 el 2009 

referents als 

e, malgrat que

s. 

-2011 els títo

. Només l'any

s estrenes ca

exhibits d'or

y 2010, la dif

ant. Al contrar

xifres de les p

gnificatiu de 

passar de 78

es exhibides 

ms exhibits (

òpia amb dade

s exhibits i e

és habitual- e

dels Estats U

e fa als EUA

bides el 2010

també es va

En canvi, d

a 198 el 201

títols estrena

e hi ha oscil·

ols exhibits i e

y 2011 els títo

atalanes. En 

igen català t

ferència entre

ri, altre cop ex

pel·lícules estr

títols exhibits

8 pel·lícules c

a 120. Amb t

(unitats) i es

es de l’ICEC

estrenats a C

el nombre m

nits. Al llarg 

A es van man

0 i 2011 resp

 mantenir co

estaca el de

0), però una 

ats i exhibits d

lacions, dura

estrenats de n

ols estrenats 

aquesta línia

inguin major 

e els títols exh

xceptuant 20

renades.  

s i estrenats 

catalanes est

tot,  cal assen

strenats a Ca

Catalunya (qu

més gran d'es

dels tres any

ntenir consta

pecte al 2009

onstant pel q

escens impor

remuntada m

de cinematog

nt el període 

nacionalitat c

de la resta de

a, sembla hab

cabuda als 

hibits d'origen

10 (amb 20 t

de nacionalit

renades el 2

nyalar que a C

atalunya 

 

uadre 2) es 

strenes i de 

ys les xifres 

nts, malgrat 

9. El cinema 

ue fa a les 

rtant de les 

molt superior 

grafies de la 

2009-2011, 

catalana van 

e l'Estat van 

bitual que a 

cinemes. A 

n català i de 

títols), no va 

tat catalana 

010 a 59 el 

Catalunya – 



a més 

primere

d'orige

QUAD

 

2. Esp

Si s’ob

notable

del fet  que l

es places- pr

n català i esp

DRE 2. Evolu

ectadors i re

bserva el no

ement, mante

les xifres de l

ràcticament t

panyol que de

ució del perc

Font: e

ecaptació a C

ombre d’esp

enint la tend

les pel·lícules

tots els anys 

e la categoria 

centatge de t
segons l

laboració prò

Catalunya 

pectadors a 

dència a la b

s dels EUA i 

es van estre

“altres llocs d

títols exhibits
a nacionalita

 

òpia amb dade

Catalunya (q

baixa dels d

de la resta de

enar i es van

del món”. 

s i estrenats
at 

es de l’ICEC

quadre 3), l

darrers anys. 

e la UE ocup

n exhibir més

s (unitats) a C

es xifres ta

L’any 2011 

pen les dues 

s pel·lícules 

Catalunya, 

mbé cauen 

el nombre 

 

 



d’espe

amb 31

fins a a

D’altra 

de cine

QUAD

Q

 
Pel que

no han

registra

s’obten

2008))

recapta

de Bar

ctadors era g

1.860.000 es

arribar a les m

banda,  se s

ema a la prov

DRE 3. Evolu

QUADRE 4. P

e fa a la reca

n deixat de ba

ada el 2008, 

nien els anys 

. Com és nor

ació (quadre 

rcelona. 

gairebé 4 mili

pectadors, qu

magnituds reg

segueix obse

víncia de Barc

ució del nom

Font: e
Percentatge 

Font: e

aptació, cal di

aixar (quadre 

l’any 2011 l

anteriors al 2

rmal, i totalme

6) en els últim

ons inferior a

ueden molt llu

gistrades el 20

ervant (històr

celona (quadr

mbre d’espec
2

laboració prò
de espectad

laboració prò

r que des del

5). Malgrat q

a recaptació 

2000 (quadre

ent vinculat a

ms anys es va

al de l’any 200

uny. Des de ll

011.  

icament) una

re 4). 

tadors (mile
2011) 

 

òpia amb dade
dors de cinem

 

òpia amb dade

 2009, quan s

que el 2010 e

va caure fin

5. Recaptaci

mb el nombre

a localitzar en

 

07. I les xifre

lavors el desc

a gran concen

rs) a les sale

es de l’ICEC
ma per proví

es de l’ICEC

s’assolí la mà

es va arribar a

ns a una  xif

ó cinematogr

e d'espectado

n la seva maj

es aconseguid

cens ha estat

ntració dels e

es de Catalun

 

ncies (2007-

àxima històric

a  una xifra s

ra de l’ordre 

ràfica a Catal

ors, la concen

joria (77%) a 

des el 2003, 

t  progressiu 

espectadors 

nya (2007-

2011) 

 

ca, les xifres 

superior a la 

de les que 

unya (1997-

ntració de la 

la província 



QU

És imp

a Cata

assolir 

hi un p

Preu m

la puja

en pic

d’ingre

QU

UADRE 6. Di

portant per co

alunya (quadr

la mitjana de

petit descens 

mitjà de l’entra

ada del preu d

at de l’assist

essos aconseg

UADRE 5. Ev

Font: e

stribució de 

Font: e

omprendre les

re 7). Gairebé

e 6,81 euros e

en el preu mi

ada de cinem

de l'entrada p

tència a les 

guits anterior

volució de la 

laboració prò

la recaptaci
percentat

laboració prò

s dades de re

é any rere an

el 2011. Així 

itjà de l'entrad

ma a Cataluny

permetia que 

sales, des d

ment. 

recaptació (
 

òpia amb dade
 
 
 

ó en les sale
ge (2007-201

 

òpia amb dade
 

ecaptació teni

ny, el preu m

doncs, si bé é

da, la tònica g

ya). Cal rema

l’evolució  de

de 2010 sem

 

(euros) a Cat

es de l’ICEC

es de cinema
11) 

es de l’ICEC

ir en compte 

itjà de l'entra

és cert que d

general ha es

arcar que així

e la recaptac

mbla impossib

talunya 

a per provínc

el preu mitjà 

ada va anar p

e 2010 a 201

stat ascenden

í com en altre

ió no reflectís

ble recuperar

cies, en 

 

de l'entrada 

pujant fins a 

11 va haver-

nt (quadre 7. 

es moments 

s la caiguda 

r els nivells 



 

L'índex

altre  i

que l’a

de ren

2011, e

            
2 A partir
Aquest í
pel nomb
Projeccio
els resul
 

QUADRE 

x de rendime

ndicador del 

any 2009 la x

diment dels f

encara que p

QUADRE 8

                        
r de les dades di
ndex és el result
bre de films exhi
ons dels films x F
tats de cada nac

7. Preu mitjà

Font: e

nt2 conjunt d

mal moment

xifra mostrava

films exhibits 

oc, es va reg

8. Índex de re

Font: e

                       
sponibles l’OPA 
tat de multiplicar
bits de cada nac
F: Nombre de film
cionalitat, també 

à de l’entrada
2

laboració prò

e l'exhibició d

t que va viure

a una recupe

a Catalunya)

istrar un asce

endiment del

laboració prò

 
utilitza un índex

r la rendibilitat mi
cionalitat: IR = (R
ms exhibits. Tot 
resulta útil per a

a (euros) a s
2011) 

 

òpia amb dade

de cinema a 

e la indústria 

ració respect

), el 2010 la x

ens de l'índex

ls films exhib
 

òpia amb dade

x propi de rendim
itjana per projecc

R / P) x F; IR: Índ
i que l’índex prop

al conjunt. 

ales de cine

es de l’ICEC

Catalunya (q

en els anys 

te a anys ant

xifra va caure

x.  

bits a Catalu

es de l’ICEC

ment dels films en
ció dels films de 
ex de rendiment
posat per l’OPA 

ma a Catalun

quadre 8), co

analitzats. S

teriors (quadr

e en picat. Pe

nya (2009-20

n funció de la sev
cadascuna de le
t = R: Recaptació
era inicialment p

nya (2007-

 

onstitueix un 

Si bé és cert 

re 19. Índex 

er contra, el 

011) 

 

va nacionalitat. 
es nacionalitats 
ó dels films / P: 
per a comparar 



Com a

d'espe

cinema

tancam

creixem

QUA

Espect

En l’an

d'espe

consum

recapta

el la pr

de l'Es

s'estre

cinema

darrer 

De la m

segons

projecc

de reca

la mate

projecc

d'orige

a dada signific

ctadors des 

a ni la reduc

ment de tres

ment, encara 

ADRE 9. Nom

tadors i recap

nàlisi focalitza

ctadors més 

mit va ser el 

ació se’ls va 

rogressió  del

stat. Mentre q

naren més p

a d'origen cat

exercici conte

mateixa mane

s la naciona

cions (quadre

aptació (com 

eixa. El nom

cions europee

n català o de

cativa, i en co

del 2009 no

cció del nom

 sales l’any 

que molt esc

mbre de pant

Font: e

ptació segons

ada en la na

elevat (quad

dels EUA. G

emportar el c

l consum de 

ue l’any 2009

pel·lícules ca

talà va tenir 

emplat les da

era, i com va 

litat de la p

e 11), els perc

és normal, v

mbre de proje

es i fou sis v

e la resta de l'

ontra del que

o va portar p

mbre de pan

2011, el no

càs. 

talles i sales 

laboració prò

s la nacionalita

acionalitat de

dre 10), s'evid

Gairebé un 7

cinema nord-a

pel·lícules d'o

9 es veia en s

talanes) (qua

força més es

ades es van to

passar en an

roducció (20

centatges ma

van ser pràcti

ccions del ci

vegades més 

Estat.  

e es podria es

per si mateix

ntalles actives

ombre de pa

\ 
 

de cinema (
 

òpia amb dade
 

at dels films

les pel·lícule

dencia novam

0 % d'espec

americà. Com

origen català 

sales més cin

adre 2), la s

spectadors i r

ornar a equipa

nys anteriors (

07 i 2008)), 

antenen una e

cament idènt

inema nord-a

gran que el 

sperar, la pèr

a el tancame

s a Cataluny

antalles activ

unitats) amb

es de l’ICEC

es amb més

ment que a C

tadors i, para

m a dada inte

va ser a cost

nema de l'Est

ituació va an

recaptació qu

arar.  

(quadre 15. P

si es te en

estreta relaci

tics), i per tan

americà va tr

nombre de p

rdua de dos m

ent massiu d

ya (quadre 9

ves va exper

b activitat (20

recaptació i 

Catalunya el c

al·lelament, t

ressant cal d

ta del cinema

tat espanyol (

nar canviant:

ue l'espanyol

Projeccions de

n compte el 

ó amb el d'es

nt la lectura s

riplicar el nom

projeccions de

milions i mig 

de sales de 

9). Tot i el 

rimentar un 

009-2011) 

 

un nombre 

cinema més 

també de la 

estacar que 

a de la resta 

(encara que 

 el 2010 el 

, però en el 

e pel•lícules 

nombre de 

spectadors i 

segueix sent 

mbre de les 

e pel·lícules 



No obs

(quadre

nacion

70% de

40%. E

nombre

importa

projecc

d'espe

Si es p

cinema

caigud

films e

marcad

dels an

respec

exhibits

banda,

lleuger

català 

(quadre

 

stant això, aq

e 2. Evoluc

alitat). Mentr

el total, el pe

Encara que la

e de projecci

ant  a favor 

cions i, per 

ctadors.   

pren en cons

a nord-americ

a d'aquest ín

exhibits a Ca

da en 2005, 

nys següents

cte al descens

s a Cataluny

, tant el cinem

ra recuperaci

va prossegu

e 18. Índex d

QUADRE 1
s

questa relació

ció del perce

e que les pro

ercentatge de 

a diferència e

ons per títol 

del cinema 

tant, en c

sideració l'índ

cà exhibit a C

ndex s'arrosse

atalunya sego

i la lleu pujad

s. Per contra

s iniciat en el

a segons la 

ma de la resta

ió els anys 2

ir amb la cai

e rendiment d

10. Distribuc
segons la na

Font: e

ó no es prod

entatge de 

ojeccions de 

títols exhibits

entre els títol

 va seguir pr

EUA. El pes

comprovar la

dex de rendim

Catalunya es v

ega ja des de

ons la nacion

da que apunt

a, el cinema 

l període 200

nacionalitat) 

a del món com

2010-2011 re

iguda iniciada

dels films exh

ió dels espec
acionalitat de

laboració prò

dueix quan s’

títols exhibit

cinema nord

s i estrenats 

ls nord-ameri

rovocant que 

s de la resta

a recaptació,

ment a les s

va mantenir e

e 2000-2001

nalitat) i no v

tava el 2006 

europeu va 

07-2008 (quad

i va tornar a 

m el de la rest

especte al 20

a el 2007, i q

hibits a Catalu

ctadors (mile
e les producc

 

òpia amb dade
 

observa els t

ts i estrenat

d-americà van

dels EUA rar

icans exhibits

la balança e

a de cinema 

 precedida 

sales (quadre

en una línia de

(quadre 18. 

va deixar de 

va ser un m

registrar una

dre 18. Índex

obtenir els re

ta de l'Estat e

009. Al seu t

que posava f

unya segons 

ers) i la reca
cions (2009-2

es de l’ICEC

títols exhibits

ts a Catalun

n assolir pràc

res vegades v

s i estrenats 

s desnivellés

es dilueix e

per un maj

e 12) es fa p

e descens pro

Índex de ren

caure fins a

iratge davant

a recuperació

x de rendimen

egistres de 2

espanyol van 

torn, el cinem

fi a anys de 

la nacionalita

ptació (euro
2011) 

s i estrenats 

nya segons 

cticament el 

va arribar al 

fos gran, el 

s de manera 

en mirar les 

jor nombre 

palès que el 

ogressiu. La 

ndiment dels 

a la mínima 

t la caiguda 

ó l’any 2011 

nt dels films 

2006. D'altra 

marcar una 

ma d'origen 

recuperació 

at).  

s) en sales 

 



QUAD

 

Compa

Catalu

genera

banda,

iniciada

QUAD

DRE 12. Índe

aració d'espec

nya va comp

al descendent

, Espanya va

a el 2010.  

DRE 11. Dist
naciona

Font: e

ex de rendim

Font: e

ctadors i reca

partir amb la r

t de l'assistèn

 mantenir el m

tribució de le
alitat de les p

laboració prò

ment (IR) a les
la nacional

laboració prò

aptació amb E

resta de païs

ncia a les sal

mateix to que

es projeccion
produccions

 

òpia amb dade
 

s sales dels f
litat (2009-20

 

òpia amb dade

Espanya i Eur

sos europeus

es en els any

e Catalunya,

ns (milers) e
s (2009-2011)

es de l’ICEC

films exhibit
011) 

es de l’ICEC

ropa 

, amb l’excep

ys analitzats 

i va perllonga

n sales sego
) 

ts a Cataluny

pció de Franç

(quadre 13). 

ar una caigud

ons la 

 

ya, segons 

 

ça, la tònica 

Per la seva 

da important 



En term

d'espe

consta

QUAD

mes de reca

ctadors– el g

nt i significati

DRE 13. Assi

Fo

a les

Fo

ptació es ma

gran incremen

u encariment

stència (mile

ont: Elaboraci

QUADR
s sales de cin

ont: Elaboraci

anté aquest d

nt que es va 

t dels preus d

ers) i recapta
països euro

ió pròpia a pa

RE 14. Preu m
nema als gra

ió pròpia a pa

descens, però

registrar el 2

de les  entrade

ació (euros) 
peus (2009-2

 

artir de dades
 

mitjà de l’ent
ans mercats e

artir de dades

ò crida l'aten

011 al Regne

es (quadre 14

a les sales c
2011) 

s de MEDIA S

trada (euros)
europeus (20

s de MEDIA S

ció –malgrat 

e Unit, conse

4). 

cinematogràf

 

 
SALLES 

) 
009-2011) 

 
SALLES 

el descens 

eqüència del 

fiques dels 



Cal fer

països

De tot

descen

països

13 an

occide

Regne

QUAD

3. Exh

Si es t

s’aprec

percen

(tots el

Tot i q

subtitu

de mitj

origina

al dobl

Quant 

parla c

r notar també

) va mantenir

ta manera, 

ndent, va obte

 com Dinama

ys (quadre 

ntal), Catalun

 Unit, Itàlia i E

DRE 15. Evol

Fo

ibició cinem

té en compte

cia que el 47%

ntatge contras

s anys) de le

que és quelc

lades al caste

jana en els t

als subtitulade

atge.  

als títols orig

castellana i  le

 que el preu 

r-se per sobre

Catalunya, e

enir en el per

arca, Finlàndi

9. Evolució 

nya només é

Espanya), a m

ució de la re
l’

ont: Elaboraci

matogràfica e

e la llengua d

% del total de

sta amb el re

s pel·lícules e

com habitual

ellà van ser m

res anys enfr

es (malgrat qu

ginals, cal dir 

es de parla c

mitjà de l'entr

e de països c

encara que 

ríode de 2009

ia, Noruega, 

de la reca

és superada p

més de Suïss

ecaptació (eu
Europa occi

ió pròpia a pa

n llengua ca

de les pel·líc

e títols exhibi

gistrat per les

exhibides.  

, també cal 

moltes més q

ront de gaire

ue siguin en c

que també v

catalana. Men

rada a les sa

om França i I

va dibuixar

9 a 2011 una

Irlanda i Àus

aptació cinem

pels grans m

sa i Holanda.

 
uros) en sale
dental (2009

 

artir de dades

talana 

cules explotad

its a Cataluny

s pel·lícules d

parar atenció

que les subtitu

ebé un 28% e

castellà) s'ha 

va haver-hi un

ntre que el cin

les a Catalun

Itàlia.  

una línia d

a recaptació e

stria (quadre 1

matogràfica a

mercats europ

es cinematog
-2011) 

s de MEDIA S

des en sales

ya van ser do

doblades al c

ó al fet que

ulades al cata

en castellà. L

tornat una op

na desigualta

nema original

nya (tot i puja

de tendència

en sales supe

15). De fet, e

als països d

peus (Aleman

gràfiques als

SALLES 

 de cinema 

oblats al cast

català: al volta

les pel·lícul

alà: entre un 

L'aposta per l

pció importan

at entre les pe

l en català va

r en tots els 

a clarament 

erior a la de 

en els últims 

de l’Europa 

nya, França, 

s països de 

 

(quadre 16) 

ellà. Aquest 

ant d'un 7% 

es originals 

1% i un 2% 

les versions 

nt alternativa 

el·lícules de 

a suposar el 



4% (m

registra

Finalm

sense 

QUA

 

Si se c

cinema

baixar 

origina

Només

entre 2

QUAD

mitjana dels tr

ar al voltant d

ent, cal dest

diàlegs van r

ADRE 16. La 

centra la mirad

a subtitulat al

de 2010 a 20

al en català va

s el cinema d

2009 i 2010, e

DRE 17. Evo

res anys) del 

d'un 13% del t

tacar que el 

egistrar xifres

llengua dels
pe

Font: e

da en l'evoluc

l català –amb

011– no van p

a descendir co

doblat al cast

es recuperen 

lució del nom

Font: e

cinema exhi

total.  

cinema origin

s pràcticamen

s títols exhib
ercentual seg

laboració prò

ció del nombr

b una lleu puj

patir grans ca

onsiderablem

ellà i el cinem

notablement.

mbre de títol
d’exhibic

laboració prò

bit a Catalun

nal en altres 

nt residuals. 

bits (unitats) 
gons les mod

 

òpia amb dade

re totals de tít

jada el 2011–

anvis ni per a 

ment de 2010 

ma subtitulat 

. 

 
ls exhibits (u

ció (2009-201
 

òpia amb dade

nya, el cinem

idiomes sen

en sales (20
dalitats 

es de l’ICEC

tols (quadre 1

– com el cine

bé ni per a m

a 2011. 

al castellà, q

unitats) en sa
1) 

es de l’ICEC

a original en

se subtitular 

009-2011): dis

17), s’observa

ema doblat a

mal. Per contra

que venien d'

ales segons 

 castellà va 

i el cinema 

stribució 

 

a que tant el 

al català –va 

a, el cinema 

'un descens 

la llengua 

 



Si es 

respec

que el

(imperc

d'un m

Per la 

que va

subtitu

QUA

QUAD

prengués en

cte als percen

l percentatge

ceptible), de 

ajor percenta

seva banda, 

a registrar de 

lat al castellà

ADRE 18. Ev
d’exhib

RE 19. Evolu

n considerac

ntatges registr

e de pel·lícu

cinema origi

atge de cinem

en mirar l'evo

2010 a 2011

à, no s'aprecie

olució del no
bició (2009-2

Font: e

ució del nom

Font: e

ió el nombre

rats d’acord a

ules subtitula

nal en català

ma doblat al ca

olució en nom

1 el cinema o

en grans canv

ombre de pro
2011): evoluc

laboració prò

mbre de les p
la 

laboració prò

e de projecc

amb el nombr

ades al caste

à, i de cinema

astellà (quadr

mbres totals (

original en ca

vis.  

 
ojeccions (m
ció de la com

 

òpia amb dade
 

projeccions (
llengua  

 

òpia amb dade

cions, no s’a

re de títols. N

ellà, de cine

a doblat al c

re 18). 

(quadre 19), e

stellà i el lleu

milers) en sal
mposició en p

es de l’ICEC

milers) en sa

es de l’ICEC

apreciarien gr

No obstant aix

ema subtitula

atalà es dilue

exceptuant la

uger descens

les segons la
percentatge 

ales de cinem

rans canvis 

xò, és veritat 

at al català 

eix en favor 

a lleu pujada 

 del cinema 

a llengua 

 

ma, segons 

 



Si se s

cinema

castellà

exhibits

sumen

Aquest

Distribu

dels pr

assolir 

Si s’an

els per

projecc

QUA

sumen el con

a subtitulat, o

à va supera

s (els tres a

 les projeccio

ts registres n

ució dels títo

rojeccions de

van ser pràc

nalitza el nom

rcentatges -co

cions segons 

ADRE 20. Nom
llengua d‘e

njunt del cine

original i dob

r molt àmplia

anys) enfront 

ons: el cinema

no són més q

ls exhibits se

els films sego

cticament idèn

mbre d'especta

om és lògic- 

la llengua. 

mbre d’espe
exhibició (20

Font: e

ema subtitulat

lat al català, 

ament al cin

del 13%. E

a en castellà 

que la continu

egons la lleng

ons la llengua

ntics als dels t

adors i la rec

no varien ma

ectadors (mil
09-2011): ev

Esp

Rec

laboració prò

t, original i do

es pot veure

nema en cata

ls registres e

n’acapara el 

uació del que

gua de projec

a d’exhibició)

tres exercicis

captació sego

assa respecte

ers) i recapta
volució de la 

 
pectadors 

captació 

 
òpia amb dade

 

oblat al caste

e que el cine

alà: pràcticam

encara es de

97%.   

e ja s’esdevin

cció (2008)/ Q

), quan els p

s següents.  

ons la llengua

e als obtingut

ació (euros) 
composició 

es de l’ICEC

ellà i es comp

ema exhibit e

ment el 87%

esnivellen mé

gué el 2008 

QUADRE 22

percentatges 

a d'exhibició (

ts de l'anàlisi 

a les sales s
en percenta

 

 

para amb el 

en sales en 

% dels títols 

és quan se 

(quadre 20. 

. Distribució 

que es van 

(quadre 20), 

del nombre 

segons la 
atge 



En can

analitza

repercu

projecc

recapta

QUAD

 
Espec

 
Recap

 

La not

doblat 

el nom

nvi, en mirar 

ats, es detect

uteix en el de

cions no pate

ació.  

DRE 21. Evo

ctadors 

ptació 

a positiva pe

al català) és 

mbre d'especta

els nombres

ta una diferèn

escens -una m

eix grans dife

lució del nom
la lleng

Font: e

er al cinema 

que, malgrat

adors va ser s

s totals del n

ncia superior 

mica més lleu

erències (qua

mbre d’espe
gua d’exhibic

laboració prò

en llengua c

t patir un gran

similar a les x

ombre d'espe

(quadre 21). 

u- de la recap

adre 11), el d

ctadors (mil
ció en sales 

òpia amb dade

catalana (sub

n descens en

xifres del 200

ectadors i de

El descens d

ptació. Així, m

descens de p

ers) i la reca
(2009-2011)

es de l’ICEC

btitulat en cat

n nombre de 

7 i 2008 (qua

e recaptació e

del nombre d'e

malgrat que el

públic origina 

aptació (euro

talà, original 

títols exhibits

an s'aconsegu

en els anys 

espectadors 

l nombre de 

una menor 

os) segons 

 

 

en català o 

s l’últim any, 

uí el resultat 



més a

catalan

2008 (q

Q
cat

 
Títols 

 
Espec

 
 
 
 
 

alt quant a tí

na), i la recap

quadre 22). É

QUADRE 22. N
talana, els se

ctadors 

ítols exhibits)

ptació va aco

És més, es va

Nombre de t
eus espectad

) (quadre 23

nseguir xifres

a aconseguir l

ítols exhibits
dors (milers)

. Evolució de

s més altes q

la xifra més a

 
s (unitats) a 
) i la recaptac

 

 

el nom de fi

que les registr

alta dels últims

les sales de 
ció (euros) a

ilms exhibits 

rades en els 

s anys.  

cinema en ll
assolida (200

en llengua 

anys 2007 i 

lengua 
07-2011)  

 

 



 
Recap

 

4. Pel·

Com é

rànquin

amb m

Unit i d

cinema

pel·lícu

Robin H

Al seu 

d'orige

ptació 

lícules més t

és tradicional

ng de les pe

més recaptació

de l’Estat espa

a nord-americ

ules com Orig

Hood van des

torn, cal fer 

n català: tant

Nac

Font: e

taquilleres a

, en els any

l·lícules més

ó, més del 60

anyol. Com a

cà i el del Re

gen, Harry P

splaçar pel·líc

notar que en

t Ágora (2009

cionalitat dels

laboració prò

a Catalunya 

ys analitzats 

 taquilleres e

0% foren d'or

a dada destac

gne Unit es v

Potter y las re

cules nord-am

ntre les deu 

9) com a Torre

QUA

s 10 films (u

òpia amb dade

també el cin

en les sales 

rigen EUA. L

cable, cal indi

va equilibrar f

eliquias de la

mericanes de

pel·lícules m

ente 4 (2011)

 
ADRE 23. 

 
nitats) més t

 

 
 
 

es de l’ICEC

nema nord-am

de Catalunya

La resta van s

car que l’any

força, fins al 

a muerte (pa

ls primers lloc

més taquilleres

) són pel·lícul

taquillers  (a

mericà va en

a. De les deu

ser pel·lícules

2010 la bala

punt d'estar 6

rte1), Fúria d

cs.  

s no hi ha ca

es de la resta

any 2009) 

ncapçalar el 

u pel·lícules 

s del Regne 

nça entre el 

60% a 40%: 

de Titanes i 

ap pel·lícula 

a de l'Estat.  

 

 



Les de

recapta

tres pr

(quadre

QUAD

Nac

Nac

eu pel·lícules

ació total de 

imeres pel·líc

e 25). 

DRE 24. Grau

cionalitat del

cionalitat del

Font: e

s més taquil

la taquilla a 

cules del rànq

u de concent

ls 10 films (u

ls 10 films (u

laboració prò

leres, d’altra

Catalunya (q

quing concen

ració de la re

unitats) més 
 

 
unitats) més 

 

 
òpia amb dade

 
banda, sup

quadre 24). É

tren entre el

 
ecaptació (e

 

taquillers (an

taquillers (an

es de l’ICEC

posen entre e

És important s

9% i el 13% 

uros) de les 

ny 2010) 

 

ny 2011) 

 

el 20% i el 

subratllar que

de la recapta

10 films més

 

30% de la 

e només les 

ació de l'any 

s taquillers 



QQUADRE 25. G

Font: e

Grau de conc

laboració prò

centració de
taq

òpia amb dade
 

e la recaptaci
quillers 

 

es de l’ICEC

ió (euros) de

 

 

e les tres film

 

 

ms més 



 

 

Les pe

La reca

 
QU

 
 
2009 

REC 2 
MAPA D
DE TOKI
KIKA SU
LIBRO D

REENCA

MUJER D
LA 

REINO, E

ESCARC
DIETA M
¿QUIER
UTOPÍA?
TRES DI
FAMÍLIA

 
 
 
 
 
 
 
 

el·lícules catal

aptació de les

ADRE 26. Le

TITOL 

E LOS SONI
IO 

UPERBRUJA Y
DE HECHIZOS

ARNACIÓN, L

DEL ANARQ

EL 

CHA, LA 
MEDITERRÁN
ES OIR UNA 
? 
ES AMB LA 

A 

Font: e

lanes més taq

s deu pel·lícu

es deu pel·líc

ES

02
DOS 

28
Y EL 
S 12

LA 01

UISTA, 
23

13

16
NEA 06

14

26

laboració prò

quilleres 

les catalanes

cules catalan
(200

STRENA ES

2/10/09 

8/08/09 

2/06/09 

1/05/08 

3/01/09

3/04/09 

6/12/08 
6/02/09 

4/11/08 

6/06/09

òpia amb dade

s més taquille

nes amb més
09-2011) 

SPECTADOR
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s recaptació 
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47 820.51
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2010 

TITOL ESTRENA ESPECTADORS RECAPTACIÓ PROJECCIONS 
TRES METROS SOBRE EL 
CIELO 03/12/10 233.221 1.559.949,41 6.403
OJOS DE JULIA, LOS 28/10/10 192.226 1.272.399,87 8.528
CONOCERÁS AL HOMBRE 
DE TUS SUEÑOS 27/08/10 178.654 1.190.303,46 7.169

BIUTIFUL 03/12/10 96.852 669.150,39 2.832

PA NEGRE 15/10/10 92.356 593.256,04 3.990

LOPE 03/09/10 87.520 569.171,51 5.693

BURIED (ENTERRADO) 01/10/10 72.640 483.571,46 3.908
CINÉCLUB 11/12/09 67.769 427.136,70 600
PÁJAROS DE PAPEL 13/03/10 54.369 349.144,57 3.087
OCÉANOS 23/04/10 45.247 305.933,67 2.711

 
 
2011 

TITOL ESTRENA ESPECTADORS RECAPTACIÓ PROJECCIONS 

MIDNIGHT IN PARIS 13/05/11 284.053 1.940.014,50 12.301 

PA NEGRE 15/10/10 159.511 1.008.344,42 5.054 

MIENTRAS DUERMES 14/10/11 126.980 849.481,96 6.549 

UN DIOS SALVAJE 18/11/11 95.943 671.681,97 3.737 

NO HABRÁ PAZ PARA 
LOS MALVADOS 23/09/11 94.918 614.623,48 4.413 

LO CONTRARIO AL 
AMOR 26/08/11 79.269 505.646,50 4.595 

CARA OCULTA, LA 16/09/11 81.709 496.773,10 4.594 

CHICO & RITA 23/02/11 61.612 410.356,66 2.622 
EVA 28/10/11 56.137 379.104,45 3.331 
BRUC 20/12/10 39.244 254.451,63 2.487 

Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 
 

Com es pot observar, la recaptació de les deu pel·lícules catalanes més taquilleres és inferior a 

la de les tres pel·lícules més taquilleres. Així, les pel·lícules catalanes rarament superen el milió 

d'euros de recaptació a Catalunya. El gran resultat de Midnight in Paris (2011), amb gairebé 

dos milions de recaptació (dobla a la xifra de la segona d'aquest any) s 'explica per ser un 

encàrrec de la productora catalana Mediapro al prestigiós director Woody Allen. 
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