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La programació de cinema a TV3 i Canal 33  
Anàlisi del període 2005-2008 a la televisió catalana 

Fermín Ciaurriz, Xavier Ramon. Observatori de la Producció Audiovisual 

Introducció 

El primer objectiu d’aquest informe és oferir una anàlisi breu i puntual de la programació de cinema a Televisió 
de Catalunya (en concret, als canals TV3 i C33 (1)). Per fer-ho, s’han pres en consideració i interrelacionat 
algunes de les variables bàsiques de les pel·lícules que va oferir durant el període 2005-2008 al públic: sobre 
la producció —el país de procedència i l’any en què van ser produïdes— i sobre l’emissió —el període i la 
franja horària— en ambdues cadenes. 

L’altre objectiu de l’informe és presentar les dades corresponents a la presència de pel·lícules catalanes al 
llarg d’aquest període en els dos canals de TVC, així com el tipus de pel·lícula que es tracta. 

Per a l’elaboració de l’informe s’han utilitzat les dades de programació d’aquests dos canals, proporcionades 
durant el període 2005-2006 pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i durant l’interval 2007-2008 per 
Televisió de Catalunya. Paral·lelament, s’ha fet ús dels anuaris Panorama audiovisual, d’EGEDA. 

1. Procedència de les pel·lícules emeses 

TV3  

Tal com s’observa en la figura 1, les produccions procedents dels Estats Units van dominar —amb gran 
diferència— el panorama de la programació de pel·lícules als canals de la CCMA durant el període 2005-
2008. Malgrat tot, s’aprecia que es va produir una reducció progressiva del percentatge de films nord-
americans emesos. Per contra, es constata l’augment progressiu de la xifra de pel·lícules amb participació 
catalana i les produïdes a la resta d’Europa. També va contribuir a la reducció de l’emissió de pel·lícules nord-
americanes el fet que s’haguessin programat més pel·lícules d’altres països, principalment l’any 2008.  

FIGURA 1. Pel•lícules emeses a TV3 (2005-2008) per país d’origen 
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Font: elaboració pròpia 

Pel que respecta al total de pel·lícules emeses, es constata que després de la baixada del nombre de films 
programats l’any 2007 (955 emissions), l’any 2008 es va produir una recuperació de l’oferta programàtica de 
cinema (1.211 pel·lícules). Fins i tot, es va superar la xifra assolida el 2005 (1.058 pel·lícules), tal com 
s’aprecia en la figura 2. Si bé durant els dos primers anys del període estudiat el percentatge de produccions 
nord-americanes superava el 70%, durant 2007 i 2008 aquest va descendir fins a situar-se lleugerament per 
sota del 65%. 



 http://www.upf.edu/depeca/opa/ 
 

3 
 

En referència a la presència de pel·lícules europees —entre les quals no s’inclouen les de producció 
catalana i espanyola—, els dos últims anys del període es va situar per sobre del 20% del cinema ofert per 
TV3 (fins a arribar als 253 títols l’any 2008).  

El nombre de pel·lícules de producció catalana i espanyola va anar en augment al llarg del període 2005-
2008. Amb tot, l’emissió d’aquests films fou, en termes generals, testimonial en la programació de TV3 i no va 
arribar al 6% durant el període estudiat. Cal fer notar que gairebé la pràctica totalitat d’aquestes pel·lícules 
tenien participació catalana i, per consegüent, s’han considerat dins la categoria «Catalunya». Si durant els 
anys 2005 i 2006 les produccions espanyoles sense participació catalana van ser marcadament escasses, els 
dos darrers anys de l’estudi el seu paper va ser mínim. L’any 2008, de 73 pel·lícules produïdes a Espanya, 72 
tenien participació catalana. 

FIGURA 2. Evolució del volum de pel•lícules emeses a TV3 (2005-2008) 

 

Font: elaboració pròpia 

Canal 33 

Durant el període estudiat es va produir una significativa reducció del nombre de pel·lícules emeses al Canal 
33, que va arribar només a 49 films programats l’any 2008, segons les dades aportades per Televisió de 
Catalunya. En aquest context global de descens del volum d’emissions cinematogràfiques s’aprecia una 
reducció progressiva del percentatge de pel·lícules nord-americanes a favor d’una pujada del nombre de 
pel·lícules amb participació catalana. Amb la destacable pujada d’emissions de pel·lícules a TV3 (vegeu figura 
2) s’explica la caiguda tan marcada dels films a Canal 33. Els criteris de programació de la CCMA van tendir a 
maximitzar l’espai dedicat a cinema al primer canal del grup perquè la segona cadena es dediqués 
possiblement a un altre tipus de continguts. Les xifres són clares. Mentre que l’any 2005 Canal 33 va 
programar 238 títols, el 2008 només es van emetre 49 produccions cinematogràfiques. Com s’ha explicitat 
anteriorment, a TV3, l’any 2005 hi va haver 1.058 emissions, mentre que el 2008 es va arribar fins a les 1.211.  
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FIGURA 3. Pel•lícules emeses al Canal 33 (2005-2008) per país d’origen 
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Font: elaboració pròpia 

Respecte a la qüestió de la procedència de les produccions cinematogràfiques emeses pel Canal 33, 
s’observa com al final del període analitzat, el poc espai dedicat al cinema a les graelles va ser cobert amb 
produccions amb participació catalana, en la gran majoria llargmetratges. 

De la mateixa manera, s’aprecia una clara tendència a la baixa en la programació de films europeus: si el 
2005 les pel·lícules produïdes a Europa representaven el 29,83% de l’oferta de cinema al Canal 33, el 2007 
aquests films només van significar el 6,25 % del total. Si bé és cert que durant el 2008 s’incrementà de nou el 
pes relatiu del cinema europeu a les graelles de Canal 33 (16,33 %), la seva presència va tenir un impacte 
menor que el que gaudia a l’inici del període estudiat. 

D’altra banda, la diversificació de canals existents avui en dia (fins i tot dins de la pròpia CCMA) i la ja 
explicitada reducció del nombre total de films emesos va fer que el cinema d’altres zones es reduís fins a 
desaparèixer de les graelles. Per exemple, el cinema d’animació japonès va trobar el seu espai d’emissió en 
el canal K3. 

FIGURA 4. Evolució del volum de pel•lícules emeses al Canal 33 (2002-2008) 

 

Font: elaboració pròpia 
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En la figura 4 s’aprecia que aquest descens en el període estudiat ja venia dels anys anteriors. La baixada 
progressiva en la programació de pel·lícules en el segon canal de la CCMA fou reflex d’un canvi en la 
configuració dels espais televisius.  

Els darrers anys, nous formats televisius i altres programes sorgits i impulsats des de Televisió de Catalunya 
van anar ocupant l’espai tradicionalment reservat a l’emissió de cinema. 

2. Comparació amb els canals de televisió en obert a Espanya 

Un cop feta l’anàlisi de la procedència de les pel·lícules emeses a TV3 i Canal 33 durant el període 2005-
2008, és rellevant posar en un context més ampli les dades obtingudes. Amb aquest propòsit es presenta una 
comparació entre les característiques de l’emissió cinematogràfica de Televisió de Catalunya i la resta de 
cadenes d’abast espanyol i d’àmbit autonòmic (vegeu figures 5 i 6), segons les dades dels informes anuals 
d’EGEDA (2). 

2.1. El volum de programació cinematogràfica arreu de l’Estat 

La gran pauta de programació que es va poder observar al llarg del període 2005-2008 és que TV3 es va 
posicionar alternadament entre el tercer i quart lloc pel que fa a l’emissió anual de pel·lícules en les cadenes 
de televisió de l’Estat. L’any 2008, TV3 es va situar com a tercer canal amb més emissió de films (1.211), per 
sota de la televisió de Castella-la Manxa (CMT) i de Canal 9 i per sobre del segon canal de la televisió basca 
(ETB2), que l’havia superat en nombre d’emissions durant els anys 2006 i 2007. La resta de les autonòmiques 
(excepte Telemadrid, on va créixer progressivament el pes del cinema a la programació) i totes les cadenes 
generalistes d’abast espanyol van atorgar un pes marcadament inferior al cinema en les seves graelles de 
programació.  

La notable posició de TV3 queda fins i tot reforçada si se sumen i es comparen les dades dels dos canals dels 
ens públics Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola. S’ha pogut apreciar que les xifres de presència de 
cinema van ser superiors a TVC que a TVE durant tot el període estudiat, amb l’excepció puntual de l’any 
2007. 

Canal 33 es va situar en un volum de programació de films per sota de la majoria de casos. Convé remarcar 
que, en gran part, això és degut a la forta caiguda en el nombre de pel·lícules emeses que es va donar 
progressivament en aquest canal entre els anys 2005 i 2007. Tot i el creixement d’aquesta xifra l’any 2008, és 
remarcable veure com Canal 33 va quedar lluny del segon canal de TVE. Cal fer notar però, que aquesta 
superioritat de La 2 es va donar per la tendència general de TVE a programar més cinema en el seu segon 
canal que no pas en el primer, al contrari del que va succeir en el cas de Televisió de Catalunya.  

2.2. El pes del cinema a les graelles televisives segons el seu origen 

Pel que respecta al pes del cinema en funció del seu origen, el cinema dels EUA va tendir a predominar en la 
majoria de les cadenes nacionals i autonòmiques. Les úniques excepcions durant el període estudiat s’han 
pogut trobar en els segons canals dels ens públics, on la producció espanyola i europea van tenir un pes 
important. Canal 33 va experimentar durant el període una reducció esglaonada del nombre de pel·lícules 
nord-americanes i un ascens clar dels films espanyols (que foren, en la seva totalitat, amb participació 
catalana). Si l’any 2005 el cinema d’EUA representava el 51,0% dels films emesos a Canal 33, el 2008 
aquesta xifra es veia reduïda fins al 8,16%. Per contra, el cinema produït a l’Estat espanyol ja se situava al 
final del període en el 75,5% de les emissions de films a Canal 33.  
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En comparació amb les cadenes generalistes d’abast espanyol, TV3 va presentar una presència menor de 
cinema nord-americà, sobretot respecte a les privades històriques en obert (Antena 3 i Telecinco) i també 
respecte a les dues cadenes privades aparegudes durant el darrer lustre (Cuatro i La Sexta). Si bé durant els 
dos primers anys del període (2005 i 2006) TV3 se situava en una posició intermèdia respecte de TVE1 i les 
privades, durant els dos darrers anys el primer canal de TVE va experimentar una clara tendència ascendent 
en el percentatge de pel·lícules dels EUA en les seves graelles de programació. El 2008, aquesta xifra ja era 
del 76,6%, el que significa 12 punts percentuals per sobre de la programació de films nord-americans a TV3 
(64,6% de la seva oferta cinematogràfica). 

Quant a la presència del cinema produït a l’Estat espanyol en comparació amb les cadenes estatals, TV3 va 
superar clarament la resta de cadenes privades durant tot el període analitzat, en què Antena 3 i Telecinco 
sobresortiren per presentar unes dades molt baixes. De fet, el cinema produït a Espanya només va poder 
gaudir d’un lloc de difusió còmodament ampli a Televisió Espanyola, en especial a La 2, en què els films 
espanyols sempre van destacar com els més programats. Aquesta anàlisi senzillament corrobora la tendència 
explicitada per EGEDA a Panorama audiovisual 2008-2009: encara que el nombre d’emissions del cinema 
espanyol a televisió hagi augmentat des de 2006, «el pes del cinema espanyol en el conjunt total de les 
emissions està perdent pes any rere any (3) ».  

Pel que fa al cinema produït a la resta d’Europa, TV3 va programar aquest tipus de pel·lícules molt per sobre 
del que ho va fer TVE1 i les privades Antena 3, Telecinco i La Sexta. I, fins i tot, va superar Cuatro, que des 
de la seva aparició va destacar per presentar un nombre de films europeus al voltant del 15,0% del total de la 
seva oferta cinematogràfica. Per contra, és una dada negativa el fet que Canal 33 dediqués molt poca atenció 
al cinema produït a la resta d’Europa durant el període de 2005-2008, sobretot si es compara amb la notòria 
presència de films produïts a Europa a les graelles del segon canal de TVE, La 2. 

En comparació amb la resta de televisions autonòmiques, el percentatge de films nord-americans emesos a 
TV3 va ser, com a tònica general, inferior al percentatge registrat a cadenes com Canal Sur, Telemadrid, 
Televisión Autonómica de Canarias (TVAC) o Canal 9.  

Per contra, encara que l’emissió de produccions espanyoles a TV3 remuntés durant l’any 2008, la regla 
general detectada durant el període és que la primera cadena catalana se situà per sota d’un dels canals de 
referència en la difusió del cinema espanyol, com és la televisió de Castella-la Manxa (CMT). Encara que, 
com clarament es pot observar, aquest darrer canal va presentar un remarcable descens en els continguts de 
cinema espanyol entre 2007 i 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://www.upf.edu/depeca/opa/ 
 

8 
 

FIGURA 5. Nombre de films emesos per la resta de canals de televisió en obert a Espanya, 2005-2008, 
segons l’origen de la producció 

 

FIGURA 6. Composició de la programació de cinema de la resta de canals de televisió en obert a 
Espanya, 2005-2008, segons l’origen de la producció (xifra en percentatges) 

 

Font: EGEDA: Panorama audiovisual 2007 i Panorama audiovisual 2008-2009 
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3. Horari d’emissió 

En la figura 7 s’observa que es va produir un augment molt significatiu de pel·lícules catalanes emeses en 
horari de prime time a TV3. Les xifres de films amb participació catalana van arribar a doblar-se en aquesta 
franja però, amb tot, el seu pes relatiu va quedar diluït amb el també important creixement del cinema nord-
americà i europeu en aquest interval. Pel que fa a les pel·lícules produïdes a l’Estat espanyol però sense 
participació catalana, si es podia observar que la seva presència al principi període estudiat era molt 
testimonial i concentrada bàsicament en la franja de matinada, durant els anys 2007 i 2008 la seva presència 
va ser gairebé nul·la. 

FIGURA 7. Horari d’emissió de pel•lícules a TV3 (2005-2008) 

TV3-2005 

  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 21 0 82 15 5 
Matinada 13 11 567 108 68 
Day time 3 1 127 20 8 

TV3-2006 

  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 19 1 74 7 4 
Matinada 11 17 459 90 52 
Day time 12 1 76 31 7 

TV3-2007 

  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 44 0 352 101 54 
Matinada 0 0 125 36 12 
Day time 2 1 164 56 8 

TV3-2008 

  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 41 0 346 111 61 
Matinada 24 0 120 71 34 
Day time 7 1 316 71 8 

 

FIGURA 8. Horari d’emissió de pel•lícules a C33 (2005-2008) 

C33-2005 

  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 1 2 4 20 2 
Matinada 4 0 129 50 19 
Day time 0 0 1 1 2 

C33-2006 
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  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 8 2 18 7 1 
Matinada 3 6 54 30 22 
Day time 0 0 5 8 3 

C33-2007 

  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 17 0 11 2 0 
Matinada 2 0 0 0 0 
Day time 0 0 0 0 0 

C33-2008 

  Catalunya Resta d’Espanya EUA Resta d’Europa Altres 
Prime time 35 0 3 6 0 
Matinada 2 0 0 1 0 
Day time 0 0 1 1 0 

Font: elaboració pròpia 

Al Canal 33, tal com s’ha dit anteriorment, la baixada del nombre de films durant el període estudiat va ser 
molt acusada. Malgrat tot, és significatiu destacar que del poc cinema programat, la majoria comptà amb 
participació catalana i va ser programat gairebé totalment en prime time. 

4. Any de producció  

De la figura 9 s’extreu la conclusió que TV3 va anar tendint cada vegada més a programar cinema més actual. 
La majoria de pel·lícules emeses van ser produïdes durant els períodes 2001-2008 i 1991-2000, cosa que 
deixa amb un paper menys preponderant els films de dècades anteriors.  

FIGURA 9. Any de producció de les pel•lícules emeses a TV3 (2005-2008) 

 

Font: elaboració pròpia 

Tal com s’aprecia a la figura 10, si bé al principi del període (2005 i 2006) dominaven les pel·lícules produïdes 
entre els anys 1991 i 2000 i també els films elaborats entre 1930 i 1960, el descens general d’emissions va 
provocar un fet molt significatiu. El 2008, del poc cinema que es programava al Canal 33, la majoria era català 
i de producció recent (entre els anys 2001 i 2008).  
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FIGURA 10. Any de producció de les pel•lícules emeses a C33 (2005-2008) 

 

Font: elaboració pròpia 

5. Emissió de produccions catalanes a TV3 i C33 

5.1. Tipus de producció 

Pel que fa al tipus de producció, s’observa una tendència creixent del pes de les TV movies, sobretot entre els 
anys 2007 i 2008, en què la xifra de telefilms va doblar-se pràcticament. Això va provocar que el pes relatiu 
dels llargmetratges entre l’oferta de pel·lícules catalanes emeses a TV3 disminuís, malgrat que l’any 2006 
aquestes produccions van arribar a estar per sobre de la xifra de telefilms.  

FIGURA 11. Tipus de producció de les pel•lícules catalanes emeses a TV3 

  2005 2006 2007 2008 
TV movie 21 17 31 61 
Llargmetratges i altres 16 25 15 11 
Total de films emesos 37 42 46 72 

Font: elaboració pròpia 

Al Canal 33 succeí el fenomen contrari de l’observat a TV3, atès que l’any 2008 els llargmetratges van arribar 
a estar molt per sobre dels telefilms emesos. Si un any abans es podia apreciar que hi havia una situació més 
o menys equilibrada entre ambdós tipus de produccions, la forta crescuda de l’emissió de pel•lícules 
catalanes durant l’any 2008 va inclinar definitivament la balança cap als llargmetratges.  

FIGURA 12. Tipus de producció de les pel•lícules catalanes emeses a C33 

  2005 2006 2007 2008 
TV movie 0 0 9 5 
Llargmetratges i altres 5 11 10 32 
Total de films emesos 5 11 19 37 

Font: elaboració pròpia 
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5.2. Any de producció 

Finalment, s’observa que durant el període estudiat TV3 va tendir a emetre films catalans de producció recent 
(la majoria de pel·lícules van ser produïdes el darrer lustre), seguit de pel·lícules produïdes durant la dècada 
1991-2000. La presència de produccions catalanes més antigues resultà minoritària. Un fenomen similar 
s’aprecia en observar les graelles del Canal 33.  

FIGURA 13. Any de producció de les pel•lícules catalanes emeses a TV3 

  1975-1990 1991-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2005 2 8 3 2 12 9 1 0 - - 
2006 3 8 2 1 2 9 15 2 - - 
2007 0 3 0 9 10 12 6 5 1 - 
2008 2 13 7 7 13 10 7 8 5 0 
FIGURA 14. Any de producció de les pel•lícules catalanes emeses a C33 

  1975-1990 1991-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2005 1 3 0 0 1 0 0 - - - 
2006 0 4 3 0 2 0 2 0 - - 
2007 1 1 1 0 7 4 3 1 1 - 
2008 0 4 1 1 13 5 6 3 4 0 

Font: elaboració pròpia 

6. Conclusions 

• TV3 va experimentar un creixement important del volum d’emissió de pel·lícules, fet que pogué 
contribuir a la reducció significativa dels films emesos a Canal 33. 

• Tenint en compte el predomini encara existent de les produccions nord-americanes, a TV3 es va 
apreciar un descens de les pel·lícules procedents dels Estats Units a favor d’un augment de les 
emissions de pel·lícules d’altres països i també de films amb participació catalana. El pes relatiu de 
les darreres en el conjunt de l’oferta cinematogràfica continua sent petit, però va experimentar un 
augment progressiu durant el període estudiat. On les pel·lícules catalanes van aconseguir un pes 
molt rellevant dins del total de l’oferta fou a Canal 33, especialment durant els anys 2007 i 2008.  

• Gairebé la totalitat de films produïts a l’Estat espanyol que s’emeteren als dos canals estudiats de la 
CCMA tenien participació catalana. Aquestes xifres són il·lustratives de l’interès per part de la 
corporació per fomentar i impulsar el cinema català. Per tant, la CCMA és un ens públic que aposta 
decisivament pel cinema(prova d’això és que els seus dos canals sumen més emissions de films que 
les cadenes de TVE i la majoria de cadenes estatals i autonòmiques) i que dins la seva aposta 
promulga les produccions fetes a Catalunya. 

• En el marc de l’aposta per les pel·lícules catalanes, aquestes aparegueren principalment en horari de 
prime time, tant a TV3 com a Canal 33. 

• Els canals de la CCMA van tendir a programar cinema actual i la majoria de pel·lícules programades 
corresponen als períodes 2001-2008 i 1991-2000. 

• D’entre les pel·lícules catalanes, a TV3 s’ha observat, sobretot a partir dels darrers anys del període 
estudiat, una aposta clara per l’emissió de TV movies. Per contra, a Canal 33 la tipologia de 
producció dominant dins dels films catalans van ser els llargmetratges.  

 

• 1. Per consegüent, s’exclouen de la mostra escollida les pel•lícules emeses en altres canals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), inclosa la versió del Canal 33 que s’emeté exclusivament per la 
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Televisió Digital Terrestre (TDT) durant el període de simulcast, el Canal 33 Digital.  
 

• 2. EGEDA: Panorama audiovisual. Madrid: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 
(anual). 
 

• 3. EGEDA: Panorama audiovisual 2008-2009. Madrid: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales. Pàgina 62.  

  


