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Des dels darrers anys del segle passat i fins al moment actual la producció cinematogràfica europea 
ha experimentat una considerable embranzida en els seus volums anuals de fabricació de 
llargmetratges, una evolució en la qual, tot i que els països més potents hi han jugat un paper 
altament rellevant, la resta de nacions —amb intensitat diversa i en un bon feix de casos— s’ha 
afegit amb decisió. Aquesta trajectòria es reflecteix clarament en les sèries estadístiques [1] dels 27 
països que integren la Unió Europea [2] que, en el període 1995-2008 (quadre 1), han incrementat la 
seva producció fílmica des de 624 fins a 1.165 llargmetrages. En el transcurs de dos septennis, 
malgrat la trontollant situació de les dades referents a exhibició cinematogràfica, de les dispars 
requestes que la producció interna obté en el propi mercat en els diferents països i de la feble 
presència en les nostres sales de projecció de les pel·lícules del veïnatge europeu, el Vell Continent 
gairebé ha duplicat el seu nivell d’elaboració d’obres per a la gran pantalla. 

En el conjunt d’aquest procés evolutiu ressurt el recorregut d’Espanya, que ha transitat el camí amb 
llampant vigoria, de manera tal que, deixant enrera països de la notòria fortitud productiva 
d’Alemanya i d’Itàlia, ha arribat a assolir el segon lloc de la classificació europea en funció de la 
producció cinematogràfica anual, únicament ultrapassada pel fins ara sempre invicte cas francès. Al 
seu torn i dins d’aquesta etapa d’ascens, la indústria cinematogràfica catalana —no pas arrossegada 
pel conjunt, sinó essent-ne clar element impulsor— ha tingut una ben significativa incidència en un 
procés que, tot termenant-ne les dimensions quantitatives i examinant els trets que emanin de 
l’anàlisi de les xifres, resseguirem en els vinents paràgrafs. 

Criteris i fonts estadístiques 

A l’hora d’atansar-se a un objecte d’investigació, cal establir-ne prèviament l’exacta definició, per tal 
que, en fer el triatge dels elements a analitzar, tots els seleccionats s’adiguin totalment a les 
característiques estipulades. En el cas que en aquests fulls ens ocupa definirem com a producció 
cinematogràfica catalana el catàleg de pel·lícules realitzades amb la participació total o parcial de 
productores assetiades a Catalunya. Sobre aquesta base, enfront l’opció de l’escolliment d’una 
mostra prou significativa de llargmetratges a partir de la qual albirar els trets que defineixen la nostra 
producció fílmica, es judicà més avinent bandejar de soca-rel el risc d’esbiaixar les conclusions, que 
podrien alterar-se en funció del grup de títols seleccionats, per ampli i variat que fos. Enfront la 
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mostra, s’optà per l’univers i es preferí —fins allà on ho facultessin les dades a l’abast— d’examinar, 
sense cap excepció, tota la producció cinematogràfica del període. 

El següent pas consistia a determinar el moment en què un llargmetratge s’ha d’incloure en el 
còmput de la collita fílmica de l’exercici: quan inicia el rodatge, quan la filmació de l’obra conclou, 
quan obté còpia estàndar, quan s’estrena… Atès que ens referim a títols enllestits, la font que resulta 
més avinent per als nostres interessos és l’anuari Cine español, que cada dotze mesos publica el 
Ministeri de Cultura, aplegant-hi les fitxes de totes les pel·lícules de cada exercici, informació que 
també és a l’abast a la pàgina web [3] de l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales). De l’estol de títols que configura la producció cinematogràfica de Catalunya, hem 
destriat les pel·lícules en què intervé una productora amb seu social en el Principat, obtenint així el 
cens íntegre de la producció catalana. Tot seguit aquestes dades han estat contrastades amb els 
fitxers de treball de l’ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals) [4]. 

Per bé que disposem de bona part de les dades corresponents als films del 2008 i del 2009, ens 
hem estimat més de circumscriure la nostra recerca al període 2002-2007, puix que una de les 
anàlisis dutes a terme en aquest treball s’orienta vers la incidència dels ajuts públics en el 
finançament dels llargmetratges cinematogràfics. A l’hora d’embastar aquests paràgrafs l’ICAA 
encara no ha fet públics [5] els ajuts a l’amortització corresponents a les pel·lícules de l’any 2008; en 
la mesura en què aquest concepte abasta el gruix de la dimensió del fons de protecció a la 
cinematografia, ha semblat preferible deturar l’interval temporal allà on acaba l’obtenció d’aquestes 
dades. 

L’escorcoll dels anuaris Cine español per al període 2002-2007 ens ha abocat un total de 843 films 
fabricats en aquest sexenni, dels quals 287 corresponen a la producció cinematogràfica catalana [6]. 
Havent triat i garbellat les pel·lícules objecte de la investigació, calia aleshores subministrar a 
cadascuna d’elles les corresponents dimensions numèriques de diversos aspectes de cada títol. 
Tant el Boletín Informativo. Películas. Espectadores. Recaudaciones, de l’ICAA, com la pàgina web 
d’aquest Institut han esdevingut summament útils a l’hora de recol·lectar les informacions sobre el 
grau de participació de cada empresa en la producció de les cintes, el percentatge —quan escau— 
de coproducció estrangera i els espectadors i les recaptacions que cada llargmetratge ha aconseguit 
des del dia de la seva estrena.  

Pel seu costat i en el terreny de les subvencions, a la pàgina web del BOE (Boletín Oficial del 
Estado) es poden espigolar totes les resolucions, ara referents als ajuts de caràcter general i 
complementari per a l’amortització de pel·lícules cinematogràfiques de llarg metratge (les quantitats 
atorgades a cada obra es flanquegen amb dades sobre el seu cost i la inversió que hi ha esmerçat el 
productor), adés relatives als ajuts per a la realització de llargmetratges que incorporin nous 
realitzadors, obres experimentals de decidit contingut artístic i cultural, documentals i pilots de sèries 
d’animació. 

En l’àmbit català, les dades de públic i d’ingressos en aquest territori, així com del nombre de còpies 
de cada títol i de les sessions efectuades, han estat subministrades a l’autor per l’ICIC [7]; les dades 
sobre subvenció de pel·lícules a Catalunya s’han aconseguit de les memòries de l’ICIC de cada 
exercici, de les resolucions anuals que recullen els ajuts atorgats per aquest organisme amb un 
import superior als 3.000 euros o bé mitjançant informacions directament fornides per l’Institut. Pel 
que fa al finançament del cinema per part de les televisions, les cadenes —no totes i no pas 
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sempre— només esbomben els títols del films en què inverteixen bé adquirint-ne els drets d’antena, 
bé participant-hi com a coproductors, però, per dissort a l’hora d’avaluar el seu pes específic en la 
construcció dels projectes, no revelen les quanties abocades a cada obra. Únicament en el cas de 
TVC, mercès als acords [8] subscrits amb les tres associacions catalanes de productors 
audiovisuals, ha estat possible d’accedir a la informació. 

Volum de producció 

El buidat dels anuaris del darrer quart de segle (quadre 2) permet de comptabilitzar un total de 2.357 
llargmetratges de producció espanyola, dels quals 713 tingueren intervenció catalana en el seu 
finançament; això fa tres de cada deu pel·lícules. En cenyir-nos al període triat per al confegiment 
d’aquest treball (2002-2007), els 287 títols amb presència total o parcial de les productores catalanes 
aboquen més del terç (un 34,05%, si volem ser exactes) dels 843 films que, en aquest interval, 
incrementaren el catàleg de cinema espanyol. I, si hi agreguem el darrer bienni, l’afegit dels 
productes del 2008 i del 2009 encara enlaira un xic més la proporció, col·locant-la en el35,61%. 

En el si d’aquest corrent ascendent que ha empès la producció cinematogràfica val a introduir 
l’examen per modalitats (quadre 3) i a fer-ne ressortir el grau creixent de participació de les cintes 
documentals, que, en el conjunt dels vint-i-cinc anys, contribueixen al resultat final amb un de cada 
vuit llargmetratges. Una proporció sobrerament superada en els darrers anys de la tirallonga 
estadística, tot abocant més de la cinquena part de la producció i eixamplant el percentatge, 
encarrerant-lo cap al terç de la fabricació anual. Aquesta trajectòria ha estat recorreguda a Catalunya 
(quadre 4) amb particular empenyiment, de manera, que, en el quart de segle, els documentals s’han 
responsabilitzat del subministrament de gairebé un de cada sis films, mentre que a la resta 
d’Espanya (quadre 5) la proporció romania en un de cada nou. 

Tot i el dinamisme detectat en la producció europea, la puixança del procés experimentat en la 
fabricació de llargmetratges cinematogràfics a Catalunya hi ha engrandit la nostra quota de 
participació. Si tornem a contemplar el primer quadre, comprovarem que, de representar, com a 
mitjana de la segona meitat de la dècada que clogué el segle passat, un 2% dels films produïts a 
Europa hem passat, en el darrer trienni de la sèrie i també com a mitjana del període, a ser partíceps 
del 6,57%, això fa pràcticament la quinzena part de la collita cinematogràfica de la Unió Europea. Si 
de l’escenari general passem a l’examen dels seus protagonistes, detectarem que la producció 
cinematogràfica de Catalunya, en volum d’unitats participades, la col·loca en una posició 
sensiblement capdavantera, que deixa enrere les corresponents xifres de la gran majoria de països 
europeus i que només és millorada per França, Alemanya, la resta de l’Estat espanyol, Itàlia i el 
Regne Unit, mantenint una aferrissada competició amb Suïssa per conquerir el sisè lloc de la 
classificació. 

Dos matisos 

L’anàlisi del volum de producció ens ajuda a dimensionar l’activitat de la indústria cinematogràfica i a 
apreuar-ne la potència, però, en realitzar aquest exercici, cal considerar sempre un parell de matisos 
que ens estalviïn enganyívols miratges en la interpretació de les xifres, per evitar així inoportunes 
distorsions en els nostres judicis. La primera observació és que, en fer l’inventari de les collites 
fílmiques anuals, cada pel·lícula addiciona una unitat al còmput, amb independència de la magnitud 
del seu pressupost o dels resultats que comptabilitzi la seva projecció en el parc de sales d’exhibició 
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cinematogràfica. Un mateix nombre de títols pot representar ben contrastades diferències en les 
magnituds dels cabals dineraris que han forjat la seva naixença o convocar afluències de públic de 
molt variat atapeïment. En ulteriors paràgrafs d’aquest treball durem a terme l’acostament als costos 
dels llargmetratges cinematogràfics i al balanç de les pel·lícules en el seu passatge per les pantalles 
dels cinemes, per tal d’ajustar la intensitat d’allò que les dades de volum de fabricació presenten com 
un avenç enlluernador. 

El segon factor de correcció emana de les coproduccions. No pas totes les pel·lícules —i cada cop 
menys— brollen de la voluntat i de la capacitat d’una sola empresa. L’apreuable tonatge dinerari que 
requereix el finançament d’un llargmetratge i la necessitat d’assegurar la presència de les seves 
obres a d’altres mercats empenyen les productores a la cerca d’aliatges amb companyies del propi 
país o amb societats assetiades enllà de les pròpies fronteres. Cadascuna d’elles és propietària 
només d’un bocí de la pel·lícula, part que equival al percentatge amb què han contribuït a la 
financiació de l’obra. Per tant, seria més acurat comptar per unitats, en el cas de productor únic, o 
per fraccions en el cas de coproducció [9], per bé que, en endinsar-se per aquest viarany de 
correcció, caldria parar atenció a l’embalum del cost de cada pel·lícula. Als efectes del nostre 
apropament a la qüestió, hem considerat més avinent —i així ho farem a la secció corresponent— 
repartir les xifres d’espectadors i de recaptacions de cada llargmetratge en funció del grau de 
propietat de les productores de cada territori. En aquesta comesa hem adoptat el mateix criteri de 
l’ICAA, que en les coproduccions hispanoestrangeres imputa la integritat de les xifres de públic i 
d’ingressos únicament a les empreses espanyoles i no considera les companyies estrangeres a 
efectes del repartiment; en el nostre treball la distribució s’efectuarà entre les productores de 
Catalunya i les societats espanyoles externes al Principat. 

Coproducció 

En els darrers anys, la contemplació de les sèries estadístiques (quadre 6) delata un sensible 
enrobustiment de la propensió de les productores catalanes a conjuntar recursos amb d’altres firmes 
de l’àmbit internacional a l’hora de tirar endavant els seus projectes cinematogràfics. Mentre que a 
Espanya el nombre de coproduccions, en termes absoluts i en percentatge sobre el total de títols 
elaborats anyalment, ha romàs relativament estable, a Catalunya, dins el fort corrent d’augment de la 
producció, s’ha assistit a una enèrgica grimpada de les coproduccions. Arrencant des de nivells 
inferiors a la desena en el bienni 2002-2003, superaren aquest límit en els dos anys següents per 
anar enllà de la vintena en el 2006 i fregar la trentena en el 2007. Val a afegir que, dins d’un clima de 
perseverança de l’estabilitat en el conjunt del sistema productiu espanyol, en el 2008 a Catalunya 
prosseguien afermançant-se els afanys per coproduir amb l’estranger, però que en el 2009 s’hi 
pogué advertir una certa defallença que, de tota manera, no ha impedit que els resultats finals 
quedin folgadament per damunt dels nivells aconseguits en el primer quadrienni de la sèrie 
analitzada [10]. Com a fruit d’aquesta escalada, la quota de participació de les empreses catalanes 
en les coproduccions internacionals del cinema espanyol ha triplicat en pocs anys el seu nivell, car, 
de representar-ne la setena part en el bienni 2002-2003, ha anat coronant cims més enlairats de 
manera que, en el conjunt del quadrienni 2006-2009, les productores cinematogràfiques catalanes 
foren presents en un nombre de pel·lícules que significà entre les dues cinquenes parts i la meitat 
dels llargmetratges cinematogràfics gestats en conjunció amb companyies foranes. 

En aproximar-nos al territori de les coproduccions, als efectes de perfilar acuradament les 
conclusions d’aquesta visita convé segregar-lo en diferents parcel·les per tal d’examinar-les 
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separadament, de manera que els seus capteniments particulars no siguin ocultats per la tendència 
general del conjunt. La segmentació en aquest cas s’ha traçat en funció de l’indret de procedència 
geogràfica de les diferents productores que han contribuït al finançament de les pel·lícules; així 
doncs, dins de cada bloc de l’escissió entre producció interna i coproduccions amb l’estranger, han 
estat comptabilizats (quadre 7), en tres grups, els llargmetratges en què només intervé una 
productora de Catalunya, els títols resultants de la suma de recursos de productores catalanes i els 
films nats de la cooperació entre companyies de la resta d’Espanya i les nostres empreses (es tracti 
d’una sola o de diverses), i s’ha procedit tot seguit a establir-ne les estructures percentuals (quadre 
8). 

Una mica més del terç de la producció catalana del període 2002-2007 (108 pel·lícules sobre 287) 
fou enllestit mercès a la capacitat d’una empresa de Catalunya sense que calgués la intervenció de 
cap altra productora del veïnatge o de la llunyania. La col·laboració efectuada únicament amb 
d’altres empreses catalanes s’activà sensiblement en el darrer bienni de la sèrie (que abocà 19 dels 
23 llargmetratges confegits en el període), una situació que ha prosseguit en el bienni 2008-2009, 
que ha eixamplat aquest capítol amb 26 produccions [11]. A aquesta efervescència no resulta gens 
aliena la presència de Televisió de Catalunya com a coproductora de diversos films, des que 
aquesta opció fos acordada entre l’operador televisiu i les tres associacions catalanes de productors 
audiovisuals [12].  

La col·laboració entre empreses catalanes, en canvi, és força més ocasional quan viatgem per 
l’esfera de la coproducció internacional, que els anys 2008 i 2009 tampoc no han mostrat cap 
símptoma de trencar la tradició. És, però, en la propensió a cercar la contribució de productores 
d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol que s’adverteix una esponerosa agitació. Una 
efervescència que és particularment vistent, a la producció interna, en els sis exercicis que recull el 
quadre i en els dos anys posteriors, però que ha exhibit un frèndol força més apaivagat en la secció 
de les coproduccions internacionals, en la qual l’ebullició cooperadora que caracteritzà 2007 es 
temperà considerablement en el transcurs del bienni que el succeí. 

En conjunt, doncs, i excloent de les consideracions la presència de productores estrangeres, de les 
287 pel·lícules del sexenni estudiat 184 són totalment catalanes (158 títols completament produïts 
per una sola companyia i 26 llargmetratges afillats per la unió de dues o més productores de cinema 
de Catalunya). Tot parant atenció als matisos que han estat comentats paràgrafs abans, s’ha 
procedit (quadre 9) a l’encasellament de les 103 coproduccions realitzades amb empreses de la 
resta de l‘Estat, segmentant-les per franges segons el percentatge de participació catalana que hi 
tenen. Aquesta estratificació, feta per decils, ens adverteix que només en una cinquena part de les 
pel·lícules les productores catalanes són majoritàries, proporció a la qual cal afegir la quarta partque 
representen els títols produïts a parts iguals entre empreses catalanes i societats de la resta 
d’Espanya (26 films dels 31 que sojornen en l’interval 40,01%-50% se situen en el seu límit superior). 
Per la banda baixa, s’observa que en una mica més del terç d’aquestes coproduccions la presència 
catalana no arriba a tenir una presència que traspassi la frontera del 30% [13]. 

Idèntic exercici de distribució de les pel·lícules en decils s’ha dut a terme en funció dels diferents 
graus de propietat que els inversors forans ostenten a les coproduccions internacionals en què 
intervenen productores catalanes (quadre 10), tasca que s’ha flanquejat amb els mateixos càlculs en 
el conjunt de la cinematografia espanyola del període (quadre 11) i, per diferència, amb la situació a 
la resta d’Espanya (quadre 12). Mentre que en els trams intermedis les diferències no són 
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significatives, en els graons extrems les conductes són clarament oposades. A Catalunya, els títols 
en què la contribució al finançament de la pel·lícula per part dels socis estrangers no va enllà del 
30% abasten pràcticament la meitat del cens de coproduccions internacionals del període; el 
percentatge corresponent a la resta d’Espanya es detura poc després de superar-ne la quarta part. 
Ben a l’inrevés actuen els comportaments quan la predominança inversora la tenen els socis 
estrangers; quan la proporció inversora originària d’altres països supera el 70% del cost, a Catalunya 
aquest segment només afecta un quart de les coproduccions internacionals, proporció àmpliament 
excedida per la resta d’Espanya, on aquesta majoria inversora estrangera apareix pràcticament en la 
meitat delstítols. 

Espectadors i recaptacions a Espanya 

Tal com s’ha consignat en explicar la metodologia aplicada en aquest treball, l’examen del resultat 
de les pel·lícules en el seu pelegrinatge per les sales d’exhibició fílmica no s’ha efectuat pas en 
funció dels resultats dels llargmetratges en el conjunt dels dotze mesos de cada exercici —tal com 
són habitualment subministrades les estadístiques cinematogràfiques pels diferents organismes que 
en tenen cura arreu del món— sinó que s’ha operat a través dels càlculs de les magnituds 
tresorejades, en clientela i en ingressos, per la collita de produccions cinematogràfiques de cada any 
del període objecte de recerca. Per tant, les xifres obtingudes procedeixen de l’agregació dels 
espectadors i de les recaptacions que totes i cadascuna de les cintes de cada any específic han 
aconseguit des del dia de la seva estrena fins a l’hora de compondre els corresponents quadres 
numèrics que acompanyen aquest text [14]. 

Abans d’endinsar-nos en aquest territori, tot i que es tracta d’un fet sobrerament sabut, no podem 
deixar de subratllar que (a diferència del paper absolut —puix que era l’únic canal de difusió de les 
obres— que el resultat de l’exhibició de les pel·lícules en els cinemes ostentà durant una llonga 
corrua d’anys) l’aparició i la progressiva consolidació d’altres modalitats de contemplació de 
produccions cinematogràfiques ha alterat sensiblement la situació. Per bé que les sales de projecció 
són encara el primer aparador dels films i el nivell de demanda que hi aconsegueixen incideix 
notablement en la desafecció que acaren o en l’interès que susciten els títols en la seva posterior 
difusió per altres mitjans, només ens assabenten d’una part de la facturació que genera la seva vida 
comercial. Per tant, sense disposar també de dades referents als diversos canals retribuïts (televisió 
de pagament, vídeo a la carta, DVD, festivals, portals d’Internet…), esdevé força riscós emetre 
judicis categòrics sobre el succés o l’esfondrada d’un llargmetratge. Ara com ara i mentre que no 
s’arbitrin els mecanismes de còmput [15] exigits pel desplegament de la Llei del cinema i arribin a 
posar-se en funcionament [16], caldrà fer cap, amb les degudes reserves a l’hora d’extraure’n 
conclusions, a les dades emanades del control de taquilla del parc de sales de projecció 
cinematogràfica. A més a més, en tractar-se de productes d’una indústria cultural, l’avaluació 
quantitativa de l’impacte d’un títol ha de ser complementada amb l’estimació de diversos elements 
qualitatius (ressò crític, circuit seguit a festivals, guardons obtinguts…). Sabentment que es margina 
un important element d’apreuament [17] de la repercussió d’una pel·lícula a la societat, aquest treball 
s’ha concentrat en el tractament massiu de les sèries estadístiques sense considerar el valor cultural 
que posseeix cadascun dels títols que les integren. 

Havent recollit les xifres de públic i d’ingressos atrets en el conjunt de la geografia espanyola per 
totes les pel·lícules catalanes que constitueixen la florida fílmica del període investigat ha estat 
possible, per agregació de les quanties dels títols de cada any, d’establir les dimensions (quadres 13 
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i 14) de la clientelai del calaix de la producció catalana, tot destriant-ne les porcions que van a fer 
cap a la ficció, al documental i a l’animació. Tot seguit la repetició d’idèntic exercici amb la collita de 
tot Espanya ens subministra (quadres 15 i 16) un referent general, enfront el qual serà possible 
d’acarar trajectòries i d’establir l’evolució del nostre pes relatiu (quadre 17) sobre el total. 

Tot i que, en el si d’una sendera de creixença, la proliferació de títols ofereix superiors oportunitats 
teòriques d’augmentar les magnituds de les xifres anuals, a l’hora de la pràctica els responsables de 
les progressions —segons que podrem comprovar més endavant— són els poderosos impactes fets 
en el mercat per un reduït nucli de pel·lícules, mentre que el gruix de la nova oferta anual —per bé 
que estigui agavellat en garbons integrats per ben nombrosos títols— acaba tenint una modesta 
incidència en les quantitats que finalment clouen els diferents exercicis. Parant atenció a aquesta 
consideració, observarem que, mentre que a Catalunya es detecta una orientació ascendent de les 
xifres durant l’interval temporal 2002-2007, a tot Espanya públic i recaptacions de la producció es 
gronxen al ritme d’ondulacions dins d’un interval concret. Aquest contrast de conductes es tradueix 
en un enardit guany de quotes del mercat espanyol per part de les pel·lícules amb participació 
catalana, total o parcial, un domini que ha adquirit rellevant abrandament en els territoris del 
documental i de l’animació. Com a informacions complementàries, els repartiments de les xifres 
entre produccions internes i coproduccions internacionals (quadres 18 i 19) i l’ulterior trossejament 
d’aquestes quanties —en funció de què, a cadascuna de les dues modalitats, només intervinguin 
empreses de Catalunya o també hi figurin associades productores d’altres indrets d’Espanya 
(quadres 20 a 23) — permeten de rastrejar les peculiaritats de les diverses caminades al llarg dels 
anys dins de cada segment, tant pel que fa a la significació relativa de Catalunya sobre Espanya 
com en tot allò que connecta amb les variacions de les estructures percentuals dels diferents 
sumands que contribueixen a la formació de les magnituds finals, tant de l’assistència als cinemes 
com dels ingressos que se n’han derivat. 

Abans, però, que s’escampi l’optimisme que podria desfermar la millorança de posicions que 
desvetllen aquestes sèries numèriques, caldrà completar-les amb l’afegit de les dades de públic i de 
recaptacions del darrer bienni [18], que actuen com a rabent antídot contra l’ebullició emocional, puix 
que mentre a Espanya ha persistit el moviment sinusoidal, amb retrocés en el 2008 i recobrament en 
el 2009, a Catalunya la davallada de les xifres s’ha patit en tots dos exercicis. A més a més, en el 
2008 el replegament de les xifres en el cas català obeí a una contracció força més enèrgica que no 
pas en l’àmbit del cinema espanyol i l’any següent la reviscolança d’aquest darrer dotà de tons més 
ombrius la immersió de les nostres xifres en la màxima fondària dels dos últims quadriennis. En 
referència a aquesta divergència de conductes vénen plenament a tomb les consideracions que hem 
fet línies enrera tocant a la influència que uns pocs llargmetratges poden exercir sobre el balanç de 
l’exhibició cinematogràfica d’un exercici determinat. Aquest ha estat el cas del cinema espanyol en el 
2009, any en què sis títols [19], entre els quals no se’n troba cap que tingui participació productiva 
d’una empresa catalana, han abassegat uns embalums d’espectadors i de recaptacions que 
representen, a l’hora de sargir aquests paràgrafs, entre les tres cinquenes parts i els dos terços de 
les xifres amuntegades per tot el catàleg de la producció espanyola d’aquell any al llarg de la seva 
circulació pels cinemes. 

Amb la voluntat de mesurar en les seves estrictes dimensions les magnituds analitzades i d’acord 
amb els matisos comentats prèviament, s’ha procedit a corregir les xifres d’espectadors i de 
recaptacions que han estat presentades en els quadres precedents, tot computant (quadres 24 a 32) 
únicament el segment de públic i de taquilla que resulta de l’aplicació dels percentatges de 
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coproducció de les empreses catalanes a les xifres globals de clientela i d’ingressos de cada 
pel·lícula en què intervinguin. Pel que fa evolucions i a estructures, no s’adverteixen canvis 
significatius que indueixin a fer lectures de les taules numèriques que siguin diferents a les que han 
estat efectuades en analitzar els quadres que contenen les quantitats íntegres. La diferència, 
òbviament, es produeix en les quanties que finalment aboquen els càlculs de correcció, puix que, en 
el conjunt del sexenni, revelen que una tercera part de les persones i dels diners adunats en el 
mercat espanyol de l’exhibició cinematogràfica per les pel·lícules amb participació productiva de 
Catalunya correspon als coproductors de la resta d’Espanya. Consegüentment, per comptes de 
col·locar-la en les tres desenes parts de la producció espanyola, cal situar la quota catalana quant a 
resultats dels films de producció espanyola en el mercat intern en la seva cinquena part. 

Anàlisi per intervals 

Les dades globals que l’exhibició comptabilitza, tant en nombre d’entrades despatxades com en 
euros apilonats per la seva venda, brollen de l’aiguabarreig d’un ventall ben variat de gruixàries en 
les dimensions dels sumands que cada pel·lícula projectada en els cinemes aporta al còmput de la 
xifra final. Una heterogeneïtat tan enorme — que va adoptant les diferents formes que oscil·len entre 
l’anguniejant raquitisme i la furient exhuberància — demana una parcel·lació de les dades en 
diferents estrats, de manera tal que la segmentació permeti de veure quina repercussió ha tingut en 
el balanç final cada grup de títols que han obtingut una resposta semblant per part del mercat. 

Amb aquesta finalitat, s’ha procedit a ordenar de menor a major (primer per espectadors aconseguits 
en la seva carrera comercial per les sales de cinema de tot Espanya i després pel consegüent 
corrent dinerari que ha afluït a les seves taquilles) les dades de cada collita anual del període 2002-
2007. L’ordenació ha estat succeïda pels recomptes, que s’han efectuat dins de cadascun dels 33 
intervals en què han estat fragmentades les diferents alçàries que menen des dels títols que no han 
arribat a estrenar-se fins als tucs de màxim enlairament. L’addició dels diferents recomptes anuals 
dins de cada esglaó ens dóna la xifra del sexenni i, havent-les calculades totes, ja pot fer-se’n 
l’acumulació (que ens indican quants títols se situen per dessota de l’extrem superior de cada tram) i 
tot seguit determinar el pes relatiu de cada esglaó sobre el total, així com la participació percentual 
de les quantitats acumulades. 

L’aplicació d’aquesta operativa —que ens mena a una distribució de Pareto— a les 843 pel·lícules 
espanyoles del període ens traça el dibuix de l’escenari en funció dels espectadors aconseguits de 
tot Espanya (quadre 33), mentre que idèntic exercici efectuat amb els 287 films amb participació 
catalana (quadre 34) i, per diferència amb el total, amb les 556 produccions d’empreses de la resta 
de comunitats autònomes de l’Estat (quadre 35) ens permet d’examinar la distribució de les xifres a 
cadascun dels tres àmbits i a establir-ne, finalment, la comparança (quadre 36). La mateixa tasca 
d’estratificació s’ha traslladat al territori de les recaptacions (quadres 37 a 40); val a indicar, però, 
que —tant en aquesta qüestió concreta com en d’altres indrets d’aquest escrit— les anàlisis es 
concentren exclusivament en les estadístiques d’espectadors, car les conclusions que se’n destil·len 
no són gaire diferents de les obtingudes de l’examen de les recaptacions. En estar lligats ingressos 
de taquilla i assistència al cinema pel preu de les entrades, a aquesta darrera magnitud li manca el 
grau de diversificació interna suficient per discriminar de forma vistent els resultats i, en definitiva, 
per causar alteracions realment significatives en les estructures percentuals. En qualsevol cas, les 
dades de les recaptacions es recullen sempre en els quadres adjunts per tal d’oferir-les a la curiositat 
—i a la paciència— del lector. 
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Les dades referents als resultats de la producció cinematogràfica d’Espanya en circular pel seu 
mercat interior revelen que un de cada onze títols del catàleg dels dos triennis estudiats no ha 
aconseguit arribar a les sales de projecció. Si, des d’aquesta base de partença, anem avançant vers 
els esglaons immediatament superiors, advertirem que la quarta part dels llargmetratges produïts en 
el període no aconseguí ser contemplada per més de dues mil persones. En prosseguir l’escalada, 
es detecta que tres de cada deu cintes espanyoles no han superat els cinc milers d’espectadors i 
que un xic més del terç de l’oferta total ha tingut com a sostre les deu mil entrades. Cal arribar a la 
cota de 40.000 butaques emplenades per assolir el punt que divideix el volum de pel·lícules en dues 
parts iguals (la mediana estadística). En seguir escalerons amunt, trobarem que un quart del catàleg 
ha tingut més de 80.000 clients en sales d’exhibició i que, si enlairem el llistó fins als 125.000 
espectadors, només la cinquena part hi ha passat per sobre. En els graons més acimats de la 
segmentació s’adverteix que pràcticament un de cada deu títols ultrapassa els 300.000 espectadors, 
proporció que se situa en un de cada vint quan el límit s’apuja fins al mig milió d’ànimes i que recula 
fins al 3% de la producció cinematogràfica del període quan se cerquen llargmetratges que mobilitzin 
gernacions superiors al milió de persones. 

L’examen d’aquesta estructura —fent sempre remembrança de què els cinemes no són pas 
l’exclusiu proveïdor d’espectadors a les pel·lícules— ens serveix de referent quan ens endinsem en 
el cas català. Hauria esdevingut ben útil efectuar també l’exercici de comparança amb d’altres 
països, però, per disssort aquests càlculs, en el supòsit que s’elaborin, no són a l’abast del públic ni 
a les publicacions ni a les pàgines web dels organismes oficials que tenen cura de la cinematografia. 
És una obvietat que a tot arreu hi ha capteniments força dissímils entre les pel·lícules que les 
distribuïdores ofereixen a la consideració dels ciutadans en escampar-les per les sales d’exhibició. 
Allò que ja no és tan evident i que resultaria interessant de mesurar amb precisió és el grau de 
dispersió que es detecta en cada exercici (o en cada collita fílmica) i en cada país. Enfront la 
impossibilitat d’accedir a aquests càlculs específics —o de realitzar-los— caldrà fer cap a d’altres 
recerques en terrenys semblants i en aquest sentit pot ser útil la investigació feta per André Lange, el 
gran expert en estadístiques europees de l’audiovisual. En una de les seves nombroses aportacions 
[20] en aquest camp, aplegà els espectadors dels 2.378 llargmetratges produïts a la Unió Europea 
entre els anys 1996 i 2000 que, com a mínim, havien estat objecte de distribució en un dels seus 
Estats membres. En fer-ne l’anàlisi, hi ressortia la notable dispersió de resultats (enfront la sòlida 
concentració que es desprenia de les xifres del cinema americà en el seu pas per les pantalles del 
Vell Continent), de manera que pràcticament el terç dels llagmetratges no convocava enllà de les 
deu mil persones, la meitat dels títols deturava la seva carrera abans de creuar la frontera dels 
40.000 espectadors i només un terç dels films aconseguia de vendre més de cent mil localitats. 

La comparació de Catalunya amb tot Espanya o, millor encara, amb el conjunt de les altres 
comunitats autònomes fa ben palès l’alt grau de parentiu entre les estructures. En repetir l’exercici 
que s’ha fet abans en relació al percentatge de la producció cinematogràfica que ha trobat com a 
sostre diferents nivells d’assistència de la població advertirem que l’estructura en el cas dels films 
catalans en la seva exhibició a tot Espanya no és sensiblement diferent de la corresponent al cinema 
espanyol en conjunt. Sí que hi besllumarem, però, una singularitat que cal consignar: per dessota de 
la mediana de 40.000 espectadors els percentatges de Catalunya són sempre inferiors als seus 
homòlegs de la resta d’Espanya i, en prosseguir l’enfilada cap als estrats superiors, l’avantatge és 
patrimoni dels títols de les altres comunitats autònomes (a tall d’exemple, mentre que un quart de les 
nostres pel·lícules supera els 70.000 espectadors, les cintes de la resta de l’Estat ho aconsegueixen 
en el terç de la seva producció). Per la banda baixa, la situació, dins dels atapeïts percentatges de 
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concentració, és més benvolent que a la resta, però és en la marxa cap a les franges de 
llampurnejant reeixida que el nostre cinema perd pistonada. 

Per tal de completar l’escenari, l’examen del nombre de títols i del seu repartiment cal ponderar-lo 
amb la recompensa que cadascun d’ells ha rebut durant la seva estada a les cartelleres, necessitat 
investigadora que ha estat sadollada mitjançant la realització d’un altre exercici de càlcul. El 
procediment ha consistit a classificar per ordre decreixent de volum —primer de públic i després 
d’ingressos de les obres que han circulat pels cinemes espanyols (768 dels 843 films produïts en 
l’àmbit espanyol i 270 dels 287 en el català)— el cens de pel·lícules que es focalitza en aquest 
treball i a establir el percentatge que els n títols de més impacte (i n oscil·la entre 1 i el total de 
pel·lícules estrenades) s’enduen de les xifres recollides en el conjunt del sexenni.  

La tasca s’ha efectuat per a la producció cinematogràfica espanyola i per a la catalana, tant en 
espectadors (quadre 41) com en euros bolcats a les taquilles (quadre 42), afegint-hi, en el cas de les 
pel·lícules fetes amb participació d’empreses de Catalunya, les dades corregides de clientela i de 
col·lecta dinerària (quadre 43). Aleshores hom pot detectar l’elevadíssim nivell de concentració 
existent, a Espanya en general i a Catalunya en particular, puix que un 1% del catàleg d’obres ha 
capturat la quarta part de les xifres del sexenni, que la meitat del volum total és fruit d’un percentage 
que no arriba al 5% de les pel·lícules i que la cinquena part de la producció s’ensenyoreix de les 
quatre cinquenes parts de la resposta del mercat. A la darreria de l’escalat reclama particularment 
l’atenció que la meitat de la collita cinematogràfica de Catalunya no hagi aconseguit de 
responsabilitzar-se d’un bocí superior al 6% de les magnituds assolides per tot el catàleg fílmic dels 
tres biennis computats. 

En el mercat català 

El control de taquilla de l’ICAA proporciona, a la seva pàgina web, la informació numèrica 
d’espectadors i de recaptacions que ha aconseguit cada pel·lícula exhibida a Espanya. Les dades 
són globals i no ofereixen cap mena de desagregació per procedència geogràfica, segmentació que 
faria avinent la reconstrucció, per comunitats autònomes, dels resultats de la collita de la seva 
respectiva producció cinematogràfica en cada exercici [21]. Sortosament, en el cas de Catalunya, el 
traspàs de competències ha permès d’instrumentar-hi el control de taquilla [22] i, mercès a aquesta 
base de dades (i a la generosa col·laboració de l’equip humà de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICIC), ha 
estat possible de reproduir, per al mercat català, el procediment analític emprat en percórrer 
l’exhibició espanyola. Aquest avantatge, però, incorpora l’inconvenient de treballar amb xifres 
procedents de dues bases de dades diferents, puix que de vegades grinyola l’encaix entre les xifres 
estatal i autonòmica [23], un desajust ben sovint provocat ara per la comissió d’errades a l’hora 
d’introduir les informacions dels locals d’exhibició en els fitxers informàtics, adés perquè els cinemes 
hagin tramès les seves declaracions només a una de les dues administracions. 

L’aplicació de la mateixa metodologia emprada en atansar-nos a la conducta, en el conjunt del 
territori espanyol, de les pel·lícules amb participació d’empreses catalanes en la seva producció ens 
permet d’emplenar per al nostre mercat de proximitat les taules estadístiques relatives al cinema 
català, tot destriant les xifres d’espectadors i de recaptacions, tant per gèneres (quadres 44 i 45) com 
per la procedència geogràfica dels productors que han intervingut en el finançament de les diferents 
pel·lícules (quadres 46 i 47). L’acarament del quadres homòlegs de les xifres en els dos mercats 
habilita la detecció de consemblances i de dissimiltuds en els diversos tirats de les respectives sèries 
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numèriques, contrastos que se sintetitzen en l’evolució de les quotes de contribució del territori 
català al mercat espanyol d’exhibició de pel·lícules de Catalunya (quadres 48 i 49). 

En el període 2002-2007 més de la quarta part dels resultats de l’exhibició de les pel·lícules 
catalanes en el parc espanyol de cinemes provingué de les sales assetiades a Catalunya, una 
proporció que sobrepuja la cinquena part que tradicionalment representem del balanç anual del 
cinema espanyol en les pantalles del seu mercat intern. Si es contemplen les dades en el seu 
conjunt, aquest superior grau d’aportació no ha tingut excepció a cap dels exercicis del sexenni, però 
tan bon punt les fragmentem afloren els diferents graus de robustesa de cada segment. En els títols 
que neixen de l’esforç inversor de companyies catalanes, soles o en coproducció, una mica més del 
terç de clientela i de diners brolla del mercat de proximitat, mentre que, quan hi ha participació 
d’empreses d’altres indrets d’Espanya, la quota catalana es col·loca en els seus nivells habituals de 
pes específic sobre l’exhibició de cinema a tot Espanya. 

Als efectes d’examinar el ventall de conductes en relació al percentatge aconseguit en els cinemes 
catalans per la producció fílmica de Catalunya, s’ha procedit a l’estratificació en intervals (quadre 50) 
del cens de llargmetratges del període, bandejant-ne les cintes no estrenades o aquells títols en què 
hi ha palmàries incongruències entre les estadístiques estatal i autonòmica [24]. L’atansament a la 
taula numèrica indica que només en menys del 3% del catàleg fílmic del sexenni Catalunya no ha 
arribat a subministrar el 10% de l’assistència obtinguda en els cinemes espanyols. En canvi, si ens 
anem infiltrant pels graons superiors, s’entrellucarà amb força més claredat la notable incidència que 
el mercat de proximitat exerceix en la captació de clients. La meitat de les pel·lícules catalanes 
vengué, pel cap baix, un terç de les entrades en els cinemes de dins de les seves fronteres, mentre 
que tres de cada deu títols n’hi aplegaren, com a mínim, el 60%. Si ens traslladem a les zones de 
pes específic més potent, ens adonarem que una cinquena part de la filmografia catalana del 
període capturà a Catalunya més del 80% dels seus resultats i que una desena part del cens n’hi 
obtingué, pel cap baix, el 90%. 

Tot recorrent el mateix raseret que hem calcigat en la nostra visita al mercat espanyol, han estat 
efectuats els càlculs de correcció de les dimensions del públic i de les recaptacions en funció del 
percentatge de participació de les productores catalanes, tant per gèneres (quadres 51 i 52) com per 
la procedència geogràfica dels productors (quadres 53 a 56) i s’ha clos el recorregut pel mercat 
català amb l’estratificació del catàleg per intervals de públic i d’ingressos (quadres 57 i 58) i amb el 
disseny de la taula dels graus de domini sobre els resultats finals que exerceixen les agrupacions de 
diferents nombres de títols classificats per ordre decreixent de reeixida (quadre 59), quadres tots ells 
que poden contrastar-se amb els seus respectius homòlegs per a tot Espanya. 

En l’àmbit de Catalunya, gràcies a la informació subministrada per l’ICIC, hi ha dues magnituds més 
que han pogut ser sotmeses a l’escorcoll de l’investigador i que no són altres sinó el nombre de 
còpies de cada pel·lícula (quadre 60) i el nombre de sessions realitzades de cada títol projectat a les 
pantalles catalanes (quadre 61). Quant al primer cal precisar prèviament que es tracta del feix de 
còpies del film que han estat objecte com a mínim d’una projecció en els cinemes de Catalunya i 
que, per tant, les xifres consignades no inclouen d’altres còpies esparpallades per la xarxa de sales 
de la resta d’Espanya [25]. La revisió d’aquesta magnitud ens assabenta que existeix una alta 
concentració d’obres en els nivells de baixa oferta de còpies per a les sales d’exhibició 
cinematogràfica; la cinquena part del cens no en té més de dues, una mica més del terç no va enllà 
de cinc i la meitat del catàleg, a tot estirar, pot arribar a subministrar als seus demandants deu 
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unitats de cada obra. Per damunt d’aquests trams, comprovarem que només tres de cada deu títols 
ultrapassen les vint còpies, que gairebé un de cada cinc eleva aquest darrer límit a trenta i que 
únicament la desena part dels llargmetratges posseeix un estoc de còpies superior a la quarantena.  

En relació a la mitjana d’espectadors que pertoca a cada còpia (quadre 62), el terç de la producció 
no ha arribat a 700 i la mediana s’ha col·locat en 1.100, mentre que poc més del cinquè dels títols ha 
superat les 2.500 entrades despatxades per còpia [26]. Per sessions, un quart de la producció del 
sexenni no aconseguí més de 180 projeccions públiques i pràcticament la meitat de l’estoc 
romangué per dessota el mig miler. A la banda alta hom constata que gairebé un quart dels films 
superà les 1.200 sessions i un desè dels llargmetratges fou projectat més de tres mil vegades. En 
darrer terme i pel que fa als espectadors de pel·lícules catalanes per cada sessió (quadre 63), la 
mediana se situa una mica per sobre de les vint persones per projecció, en el si d’una estructura en 
la qual només una cinquena part dels llargmetratges reïx a fer entrar a les sales més de quaranta 
persones i, d’aquest segment, la meitat ho assoleix convocant-ne més de setanta. La mitjana de 
públic per projecció, en el conjunt dels sis anys analitzats i en ser comparada amb l’aforament mitjà 
dels cinemes catalans, procura un grau d’ocupació de l’ordre del 14%, percentatge clarament en 
sintonia amb els índexs referents a l’exhibició de pel·lícules d’altres procedències [27]. 

Producció cinematogràfica de Catalunya en català  

La redacció d’aquest text ha coincidit amb la tramitació del projecte de Llei del cinema [28] al 
Parlament de Catalunya, un procés que encara no és conclòs en haver enllestit el present treball. 
Des del mateix moment de la presentació del document de proposta de bases per al confegiment del 
projecte de llei, l’atenció dels mitjans de comunicació i els debats públics es focalitzaren 
aclaparadorament en els aspectes lingüístics (concentrats essencialment en un article —el número 
18— sobre un total de 53 més nou disposicions), bandejant del debat públic qüestions de tanta 
importància com totes aquelles relatives als aspectes industrials i comercials de la nostra 
cinematografia. 

No entrarem en aquesta secció —tal com ens n’hem abstingut a la resta— en l’examen del cinema 
procedent de l’estranger i per tant, en el terreny lingüistic, no ens endinsarem pels verals del 
doblatge. En canvi, és clara la pertinència de visitar aquells tocoms on interseccionen la llengua 
pròpia i la producció cinematogràfica de Catalunya. I en aquests indrets val a demanar a la futura llei 
no pas el dret dels nostres productors a fer pel·lícules en català, puix que ja és garantit per l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, sinó l’assegurament per als films en català de les empreses de Catalunya 
de l’accés al mercat en condicions que no siguin sensiblement diferents de les que aconsegueixen 
les altres produccions cinematogràfiques. 

L’apropament a l’oferta ens parla immediatament de les grans possibilitats hipotètiques que té la 
producció cinematogràfica de Catalunya en català si parem atenció al nombre de títols que disposen 
de versió de l’obra en aquest idioma, un supòsit que caldrà afinar tot seguit amb la consideració del 
nombre d’aquestes còpies que cadascú d’ells pot posar a disposició de les sales exhibidores i amb el 
fet que una densa majoria d’aquests films té també còpia en castellà. El recompte de les 
informacions rebudes de l’ICIC quant a explotació de les pel·lícules en els locals de projecció fílmica 
ens revela (quadre 64) que una miqueta més dels dos terços dels 270 llargmetratges de la producció 
cinematogràfica de Catalunya estrenats en el període 2002-2007 posseïa, com a mínim, una còpia 
en català (en versió original, doblada o subtitulada). Val a assenyalar, a més, que tan sols dues de 
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cada nou pel·lícules del catàleg corresponien a la versió original en aquesta llengua, que la majoria 
(més de la meitat) de llargmetratges amb versió catalana ho era per raons de doblatge i que 45 films 
amb participació productiva d’empreses del territori(això fa exactament la sisena part de l’estoc 
exhibit) es projectaren a Catalunya únicament en català. 

Quan les versions es combinen amb el nombre de còpies (quadre 65) i de sessions (quadre 66), les 
estructures percentuals experimenten un convuls capgirament, car la possibiltat d’exhibir en català 
les dues terceres parts de l’oferta s’ha traduït, a l’hora de la pràctica i en el conjunt del sexenni 
analitzat, en un control del mercat que ranejava un cinquè de les còpies en circulació. Aquesta 
arronsada en el pes específic de les còpies pateix un nou escurçament quan són mostrades en els 
llenços dels locals exhibidors, puix que les sessions dedicades a les versions en català de la 
producció cinematogràfica de Catalunya, en el conjunt dels tres biennis, amb prou feines superen la 
sisena part de les projeccions de tota aquesta filmografia en el periode triat en aquest treball. Aquest 
grau de captació del mercat es trasllada, pràcticament sense variacions sensibles, als espectadors 
de les pel·lícules de producció catalana en aquesta llengua (quadre 67) així com als diners que 
ingressen en taquilla (quadre 68), àmbits en què les parcel·les subjugades representen el 17,70% i 
el 17,03% de les respectives xifres totals. 

El repartiment d’espectadors i d’ingressos entre les còpies projectades en els cinemes (quadres 69 i 
70) permet detectar, per al conjunt del període, una superior inclinació del públic a contemplar les 
pel·lícules en la seva versió original, sigui aquesta en català o en castellà. Quan de la versió original 
en castellà se’n fan còpies en català, la primera experimenta un esprimatxament de l’ordre del 20% 
en l’embalum de la clientela per còpia, però les segones perden un terç de la seva còrpora. En el seu 
conjunt no hi ha diferències apreuables en les diferents modalitats de versió quant a les magnituds 
de públic i d’euros aconseguits com a mitjana a cadascuna de les sessions celebrades durant el 
sexenni (quadres 71 i 72), però aquests nivells de les versions en català, tot i ser semblants a les 
magnituds dels seus competidors, topen amb la mancança d’un multiplicador poderós que 
converteixi una acceptable rendibilitat per unitat de sessió en un satisfaent resultat final per títol.  

N’hi ha prou de fer cap a la segmentació per nombre de còpies i de sessions (quadre 73) per 
observar que pràcticament el terç de les pel·lícules amb versió catalana exhibides en el període 
només disposava d’un exemplar en aquesta llengua. Si elevem el nombre fins a tres còpies, s’abasta 
la meitat d’aquest catàleg específic, arribant-ne a cobrir els tres quarts quan la frontera es col·loca en 
les sis còpies. Val a tenir present que, en el conjunt dels sis anys estudiats, la mitjana de còpies en 
català per títol exhibit ha vorejat les cinc unitats (xifra que s’estireganya fins a sis en el bloc de les 
versions originals en català) en una prístina situació d’inferioritat envers les 41 còpies que llueixen 
com a mitjana les produccions cinematogràfiques de Catalunya que no s’exhibeixen en català. 
L’acost al nombre de sessions està ben lluny d’adobar-ho. Gairebé un quart dels films no depassa 
les 50 sessions i la meitat no arriba a les 200; sobre aquesta base no és gens estranya la gran 
desproporció entre les sessions mitjanes per títol segons que el llargmetratge català s’exhibeixi o no 
en aquesta llengua [29]. 

Si, per comptes de treballar per collites anuals de llargmetratges, feinegem amb els resultats del 
sector exhibidor a Catalunya en cada exercici, podrem efectuar una altra mirada a la qüestió des 
d’una doble via. La primera afecta únicament el cinema produït per la cinematografia espanyola en el 
seu conjunt —tot consignant-hi paral·lelament la part abocada pels llargmetratges fets amb 
participació productiva d’empreses catalanes així com la parcel·la d’aquest bloc que és patrimoni de 
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la versió catalana de les pel·lícules d’aquest específic eixam de companyies— i en fa la comparança 
amb les magnituds globals d’espectadors (quadre 74) i de recaptacions (quadre 75) que han clos 
cada anyada d’exhibició cinematogràfica. La seva observació certifica que el pes específic que les 
pel·lícules espanyoles representen sobre parroquians i pistrincs aconseguits per la xarxa de cinemes 
de Catalunya té un traç força coincident amb les ondulacions que caracteritzen aquesta proporció 
quan es calcula sobre el parc total de sales de la pell de brau. En segon terme, l’examen per anys 
confirma la creixença (abruptament estroncada —esperem que sense continuïtat— per 
l’ensulsiadadel 2009) de la significació de la producció cinematogràfica de Catalunya sobre el total 
que ja s’havia pogut percebre en l’anàlisi per collites. L’embravit ritme de la nostra producció, al llarg 
dels anys d’aquest nou segle, ha enlairat la participació de les pel·lícules de producció catalana 
sobre el total del mercat cinematogràfic de Catalunya des de nivells situats per les engires de l’1% 
fins a cotes que oscil·len entre el 8 i el 9% del total, seriosament escapçades en el darrer exercici del 
reguitzell temporal.  

Quan efectuem el còmput de les xifres aplegades per les pel·lícules catalanes exhibides en català, la 
variació ha anat des del mig punt percentual fins a excedir, amb tímida decisió, l’u per cent dels 
resultats de l’exhibició fílmica a Catalunya, uns percentatges que en l’exercici més esplendent no 
han arribat a atènyer el 2%. Pel que fa a la quota que les versions en català de les pel·lícules 
representen sobre la producció cinematogràfica de Catalunya, els percentatges també connecten 
amb els seus homòlegs en els càlculs fets per collites [30], advertint-hi una certa millorança en el 
darrer bienni de la sèrie, que es revela més deutora de l’afrevoliment del denominador que no pas de 
la vitalitat del numerador. 

La segona via penetra en la comparança dels resultats dels films de producció catalana exhibits en 
el seu territori en la llengua pròpia de Catalunya amb les xifres acabalades per les pel·lícules de 
qualsevulla procedència geogràfica per les seves projeccions efectuades en català (en versió 
original, doblada o subtitulada). La mitjana dels onze anys resseguits (quadre 76) se situa en aquest 
3% de presència de l’idioma en les nostres pantalles del qual tots els partits polítics (amb 
independència de la seva posició davant l’articulat) han coincidit, durant el debat de la Llei del 
cinema al Parlament de Catalunya, a ressaltar-ne l’angoixant esquifidesa. Si considerem que la 
indústria local, en el transcurs d’aquests exercicis, només s’ha fet càrrec de les tres desenes partsde 
les quantitats vinclades a les versions en català dels films, dins de la irrisòria presència de la llengua 
en els cinemes caldrà subratllar molt particularment la paupèrrima parcel·la proveïda des de la 
producció interna (un 0,87% en el sexenni). 

Costos dels llargmetratges 

En les seccions que precedeixen aquest bloc hem revisat els aspectes connectats amb l’activitat 
exterior de les productores: el nombre de títols fabricats, la coalició amb d’altres socis i l’impacte dels 
films en els cinemes, ara sigui en el marc global de tot Espanya, ara en l’espai concret de Catalunya. 
L’enfilall de frases que segueix fins a concloure aquest text es dedica a l’activitat interior, puix que 
s’hi tracten qüestions referents a l’esforç econòmic efectuat per les companyies a l’hora de fabricar el 
catàleg cinematogràfic de Catalunya, tot intentant d’establir-ne la dimensió dinerària. A les envistes 
d’aquest objectiu, el recurs a les macromagnituds econòmiques és el primer caminoi que petjarem, 
però ben aviat es fa palès que la ruta no acaba de conduir-nosa la destinació que ens interessa. 
Efectivament, les dades de la publicació Estadística i comptes del sector serveis. Comerç, turisme, 
transport i serveis a les empreses [31], anualment fornides per l’Idescat (Institut d’Estadística de 
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Catalunya), en el nivell de desagregació que més convé a les nostres necessitats, es deturen en el 
codi 921 de la versió revisada de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993 [32]. 
Dins d’aquest codi, anomenat “Activitats cinematogràfiques i de vídeo”, amb la producció de 
pel·lícules [33] conviuen d’altres epígrafs (distribució cinematogràfica i de vídeo, exhibició de 
pel·lícules, activitats auxiliars de doblatge i subtitulació per a cinema o televisió i d’altres activitats 
d’ajut a la producció cinematogràfica i de vídeo) que enterboleixen els contorns i contaminen el 
contingut del recinte que ens hauria plagut de delimitar amb precisió i encert. En qualsevol cas, 
consignem (quadre 77) les macromagnituds referents al codi 921 d‘activitats cinematogràfiques i de 
vídeo. 

Havent fet figa el primer intent, el segon no triga a revelar-se també infructuós. Es tracta d’endinsar-
se per les intricades garrotxes del compte satèl·lit de la cultura de Catalunya, valuosa eina [34] a 
l’hora d’establir la significació relativa de les activitats culturals respecte al conjunt de l’economia 
catalana i per dimensionar els fluxos de financiació i els processos de consum dels béns i dels 
serveis culturals. Desventuradament per a les nostres intencions, ara com ara les xifres s’han 
constrenyit a un sol exercici i els càlculs del valor de la producció, dels consums intermedis i del 
valor afegit brut al cost dels factors arriben fins a la producció audiovisual, però barrejant-hi les obres 
elaborades per a la petita pantalla. En conseqüència, vulgues no vulgues, caldrà intentar una altra 
mena de provatura.  

I en aquesta avinentesa l’assaig tampoc ha procurat un nivell de reeixida prou satisfaent. El recull de 
dades (quadre 78) ha estat aconseguit mitjançant les xifres manllevades a les publicacions [35] 
Estadístiques culturals de Catalunya2010, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Dimensió econòmica de la cultura a Catalunya 1999-2003, del Gabinet Tècnic d’aquesta conselleria, 
i Anuari estadístic, de l’Idescat. En el transcurs del septenni 1999-2005 (les xifres referents a 
magnituds macroeconòmiques pateixen sempre un retard de publicació notable; per bé que hi hàgim 
afegit dades —encara provisionals— del 2006 i del 2007) el valor de la producció audiovisual 
ascendí des de 127,90 milions d’euros fins a 357,87, ritme de caminada que gairebé triplicà la 
magnitud de partença i que deixà ben enrera tant el considerable avenç del volum de producció de 
tot el sector audiovisual (86,34%) comla taxa d’increment (23,14%) de l’aplec de les indústries de la 
cultura i de la comunicació. En traslladar-nos de la producció al valor afegit brut (VAB) es mantenen 
les diferències d’intensitat: el VAB de la producció audiovisual aconseguí triplegrossària, l’audiovisual 
s’expandí un 54,19% i el conjunt d’indústries de la cultura i de la comunicació amplià la seva 
dimensió en un 29,02%. 

Encara que hi sigui mesclada la fabricació d’obres audiovisuals encarrerades a la petita pantalla, és 
ben lícit de pensar que, en funció de la creixença observada en el volum de realització de pel·lícules, 
el capítol cinematogràfic ha tingut una incidència força rellevant en l’embranzida de la producció 
audiovisual en els darrers anys. Aquesta repercussió es pot conjecturar mercès a les dades que hem 
arramassat en el nostre darrer trajecte pel regne de les macromagnituds, concretament gràcies a les 
diferents aparicions de la publicació Estadística de l’Audiovisual a Catalunya [36], de l’Idescat, que 
ens menen fins al llindar del nucli [37] que ens hauria plagut de penetrar. En un zoom que ens va 
apropinquant, primer als serveis audiovisuals i tot seguit a les activitats cinematogràfiques i de vídeo 
(quadre 79), n’oferim, tot acarant-los, el volum de producció i el valor afegit brut al cost del factors 
[38] d’aquest parell d’epígrafs a Catalunya i la seva xifra homòloga a Espanya. Idèntic procés es duu 
a terme, en la darrera passa de l’acostament, amb el concepte més desagregat al qual hem pogut 
accedir, la producció cinematogràfica i de vídeo, del qual subministrem, junt amb d’altres 
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macromagnituds, les xifres catalanes (quadre 80) i espanyoles (quadre 81) i establim la significació 
de les primeres sobre les segones (quadre 82) en els sis exercicis que han inaugurat el present 
segle. En examinar-les, hi destaca la puixança del valor de la producció catalana, que el 2006 havia 
multiplicat per 2,17 el nivell assolit un lustre enrera, seguida de l’empenta del VAB, que cresqué 
mitjançant l’aplicació d’un factor d’1,74 a la dada de partença. Atès que, en el conjunt d’Espanya, 
aquestes dues magnituds aplicaren a la seva expansió, respectivament, factors d’1,29 i d’1,18, la 
diferència d’intensitats en l’evolució s’ha traduït en el guany de quota experimentat per la producció 
cinematogràfica de Catalunya en el període. 

Certament ens hauria plagut de primfilar encara més les xifres, constrenyint-les a l’estricte reducte 
de l’epígraf de la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) corresponent a la producció 
cinematogràfica (el codi 92111 de la CCAE-93 revisada), però, en el supòsit que haguéssim triomfat 
en aquesta comesa, resultaria enganyívol creure en la puresa de les dades obtingudes. No sempre 
el tràfec econòmic de les empreses es restreny a un sol epígraf d’activitat i, en els erols que estem 
explorant (per bé hi feineja un grapat d’empreses concentrades en el monocultiu del llargmetratge 
cinematogràfic), les productores ben sovint conreen obres audiovisuals de diversa mena i escampen 
les seves línies de negoci per diferents epígrafs de la CCAE, de manera que no pas totes les 
companyies que inclouen la producció cinematogràfica entre les diverses missions contemplades en 
el seu objecte social niuen en l’específic epígraf dedicat a aquesta activitat.. 

Per tant, la insuficiència d'aquests procediments de caràcter macro, sobrevolant l’objecte de la nostra 
recerca i intentant d’apreuar-ne volum i pes des de les alçàries estadístiques de la Comptabilitat 
Nacional, ens empeny a canviar de mètode i a anar-nos-en a l’altre extrem, per tal d’endinsar-nos en 
els càlculs per la via micro. Caldrà, doncs, treballar peça a peça per bastir l’edifici numèric de la 
inversió en cinema, sumant els costos de les 287 pel·lícules catalanes i, als efectes de comparança, 
dels 843 llargmetratges espanyols del període. De cara a aquest objectiu caldrà tenir present quins 
conceptes configuren el cost d’una pel·lícula, com el mesurem per tal que cadascuna de les dades 
obtingudes respongui sempre a un criteri homogeni i quina és la deu nutrícia d’aquesta informació. 
Els dotze capítols del model actual de pressupost exigit per les administracions públiques, de cara a 
la presentació d’ajuts a l’amortització dels llargmetratges, ens solucionen el primer punt [39] i la 
normativa vigent, mercès a la definició que s’hi estableix del cost d’un llargmetratge cinematogràfic, 
ens procura un concepte estandaritzat i unes regles de còmput d’aplicació universal [40]. Certament, 
aquest avantatge fa col·lisió amb l’inconvenient que aquesta definició administrativa —en la seva 
volença de prevenir engreixos irreals del costos orientats a gaudir d’una subvenció més saborosa, 
puix que les dimensions de les dues magnituds estan correlacionades— estableix topalls en la 
despesa computable de diverses partides (productor executiu, despeses generals, publicitat, 
interessos passius), limitacions que, agermanades en alguns casos amb el zel restrictiu del 
funcionari que aplica la norma, contribueixen a tirar a la baixa la dimensió de les xifres reals que 
finalment l’ICAA certifica com a cost. 

En relació al tercer punt, la informació sobre el cost de l’obra en les notícies aparegudes en els 
mitjans de comunicació amb motiu de la preparació, del rodatge o de l’estrena d’una pel·lícula és 
subministrada només en una part dels títols i, quan es comunica, usualment obeeix a estimacions 
pressupostàries i no pas a xifres reals de tancament comptable dels costos, a banda de les 
dubtances sobre la coincidència de criteris aplicats en el còmput de cadascuna de les quanties que 
l’investigador hagi pogut rasclejar per aquesta atzarosa opció. Sortosament hi ha un camí d’obtenció 
massiva (però no pas, ai las!, universal) d’aquestes dades i el tracen les resolucions anuals de 
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l’ICAA de concessió d’ajuts a l’amortització, car s’hi consignen, des de l’any 2004, els imports del 
cost reconegut de la pel·lícula subvencionada i de la inversió del productor [41]. 

Atès que hi ha pel·lícules que no han meritat l’ajut públic a l’amortització —ara perquè no han arribat 
a estrenar-se, adés perquè el seu pas per les pantalles no ha procreat els nivells mínims que obren 
les portes de la subvenció— hom ha d’endurar un bon feix d’absències de dades en la informació 
aplegada sobre costos dels llargmetratges, mancances que s’agreugen pel fet que el proveïment 
d’aquestes xifres específiques en les resolucions anuals del ministeri s’inicià amb posterioritat a l’inici 
del període que aquestes pàgines investiguen. Havent destriat de la publicació dels ajuts a 
l’amortització de cada exercici els imports de cost reconegut dels llargmetratges que n’aconseguiren, 
el recompte de les troballes (quadre 83) ens adverteix que posseïm informació fiada de les tres 
cinquenes parts del catàleg de cinema espanyol del sexenni, una proporció que s’allargassa fins a 
les set desenes parts en el subconjunt de la producció fílmica de Catalunya. 

Havent recol·lectat les dades, prosseguirem el camí en dues etapes. El recorregut de la primera es 
durà a terme treballant únicament amb la mostra de costos que hem pogut ficar al sarró, per fer-ne el 
càlcul mitjà per llargmetratge. En la fase final, hem procedit (amb diverses informacions procedents 
de les productores, de l’ICIC o d’apreuaments propis en funció de les característiques de cada 
pel·lícula) a realitzar una estimació del cost dels diferents títols dels quals desconeixíem la dimensió 
d’aquesta variable. Com a fruit d’aquest afanyós procés, ens ha estat possible d’efectuar una 
avaluació de la inversió cinematogràfica anual del cinema espanyol, tot esqueixant-ne alhora el 
segment corresponent a la indústria de producció fílmica de Catalunya. 

Els càlculs dels costos mitjans de les pel·lícules de la mostra al nostre abast (quadre 84) ens revelen 
que, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, s’acostuma a escometre obres de superior còrpora 
pressupostària quan es realitzen en lligança amb empreses internacionals i, pel que pertoca a la 
producció interna, es fa també palès que en general l’esmerç dinerari per film és més intens en la 
cinematografia espanyola que no pas en la catalana (en l’àmplia constel·lació d’obres analitzades, el 
cost mitjà a Catalunya s’instal·la un 18% per dessota del corresponent nivell a tot Espanya). Quant a 
la qualitat de la mostra que hem aplegat, val a fer ressortir (a banda del fet que en la nostra anàlisi 
s’ha arraïmat un nombre major de títols) que les quanties obtingudes no són sensiblement 
dissemblants de les estimacions (quadre 85) anyalment recollides a la publicació Boletín Informativo. 
Películas. Espectadores. Recaudaciones, de l’ICAA, càlculs que deriven d’un extens tast de costos 
de llargmetratges qualificats en cada exercici. En acarar ambdues aproximacions, però, hom no pot 
deixar de considerar que, en el nostre cas, han estat incorporats tots aquells títols amb informació 
accessible, amb independència de la grandària del seu cost, mentre que, en els anys 2002 i 2003, 
l’ICAA ha exclòs del seu còmput les pel·lícules amb pressupost inferior a 600.000 euros i ha enlairat 
el criteri de garbellament a 900.000 euros per als llargmetratges cinematogràfics del 2004 ençà. Per 
tant, deslliurades d’un llast que les arrossegaria a la baixa, les mitjanes de l’ICAA se situen per 
damunt dels nostres resultats relatius a la producció interna. 

La separació dels càlculs en funció de la procedència geogràfica del coproductor que ha intervingut 
en el finançament de la pel·lícula (quadre 86) reforça la percepció que, quan intervenen empreses de 
la resta d’Espanya, aquells títols acostumen a exhibir, en general, superior ambició econòmica en la 
inversió que la seva realització ha exigit. Tot i que, quan ens traslladem a les coproduccions 
internacionals, sembla que la situació es capgiri i que l’esforç dinerari sigui més ardit quan només hi 
ha empreses de Catalunya, cal parar atenció al fet que el notable volum d’algun títol de gran volada 
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pressupostària condiciona significativament la mitjana de cost del seu grup en aquell exercici i que, 
per tant, enterboleix les conclusions que, en aquell any, es puguin extreure de la seva comparança 
amb les dades d’altres blocs.  

De les xifres mitjanes passem a les individuals i fem la mudança mitjançant la segmentació del cens 
de llargmetratges del període en diferents estrats creixents de cost, considerant primer només les 
pel·lícules sense participació estrangera i després la totalitat de la producció del sexenni, tant en 
l’àmbit espanyol (quadres 87 i 88) com en el domini català (quadres 89 i 90). En el terreny de la 
producció interna, això vol dir aquelles obres fabricades sense coproducció internacional, a Espanya, 
per a aquells títols dels quals s’ha esbrinat la magnitud del cost, la quarta part dels films no ha anat 
enllà d’1,10 milions d’euros; les dues cinquenes parts de la mostra es deturen en el llindar d’1,80 
milions d’euros; la meitat no reïx a superar els dos milions i els quatre cinquens no ultrapassen els 
2,80 milions d’euros. En tots quatre segments Catalunya exhibeix unes xifres menys galdoses que, 
respectivament, se situen en 700.000, 1.300.000, 1.800.000 i 2.500.000 euros. La inclusió dels títols 
realitzats amb el concurs de companyies d’altres països no altera la situació; n’hi ha prou de fer cap 
als quadres respectius per tal de comprovar que, per al precedent quartet de percentatges 
acumulats, continuen mantenint-se les diferències a favor de la producció espanyola.  

Un cop conclosa la passejada pels costos mitjans, ens resta, tal com ho hem avançat, culminar la 
segona etapa, consistent a quantificar la inversió cinematogràfica anual de la indústria espanyola, tot 
delimitant-ne la parcel·la corresponent a Catalunya. Atesa la mancança de dades del cost en una 
part de l’univers examinat, s’ha procedit —amb diverses informacions procedents de les productores, 
de l’ICIC o d’apreuaments propis en funció de les característiques de cada pel·lícula— a realitzar 
una estimació del cost dels diferents títols dels quals hom desconeixia la dimensió econòmica. 
Esdevé sobrer afegir que el potencial desencert en les estimacions de costos efectuades en aquest 
treball és únicament allevadís a la inescaiença dels criteris d’avaluació emprats o, tot suposant-los 
encertats, a la malaptesa de l’autor a l’hora de fer-ne la seva aplicació pràctica. 

De resultes d’aquest procés, ha estat possible finalment de moure’ns per les engires de la dimensió 
anual dels costos que ha implicat la producció fílmica, tant a Catalunya com en el conjunt d’Espanya 
(quadre 91). O bé, expressant-ho d’una altra faisó, s’ha aconseguit una valoració del volum 
d’inversió dinerària que, en el transcurs dels dos triennis examinats, ha requerit la fabricació de 
llargmetratges cinematogràfics. En posseir les dades —ara reals, adés estimades— de tots els títols 
que integren el cens fílmic del període, hom ha pogut compartimentar-les per gèneres (quadres 92 i 
93) i establir la significació relativa de la participació catalana en la inversió cinematogràfica 
espanyola (quadre 94), alhora que les respectives estructures percentuals (quadres 95 i 96). En el 
transcurs dels sis anys que abasta aquest treball, la inversió cinematogràfica efectuada a Catalunya 
s’avalua en 655,52 milions d’euros, quantitat que representa gairebé la tercera part del diners 
esmerçats (2.044,39 milions d’euros) en la fabricació del catàleg fílmic espanyol del període. Quant 
al repartiment per gèneres, tant a Espanya com a Catalunya, la ficció s’enduu nou de cada deu 
euros invertits en la producció de llargmetratges destinats a la gran pantalla, mentre que la moneda 
restant s’escindeix, si fa no fa a parts iguals, entre el documental i l’animació. 

Finançament de la producció cinematogràfica 

La construcció, títol a títol, de les dades agregades de la inversió en la producció de llargmetratges 
cinematogràfics, tant a Catalunya com a tot Espanya, ens permet —en disposar de la informació 
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quantitativa referent a diversos camps de cada registre de la nostra base de dades— de procedir tot 
seguit a la seva deconstrucció. En aquest procés es tracta d’anar despullant el cos de la inversió de 
les successives escorces que el constitueixen amb l’objetiu final d’arribar al moll de l’os que ens 
interessa, que no és un altre sinó la delimitació de la magnitud dinerària de la contribució de les 
empreses catalanes de producció al finançament de les seves pel·lícules. Malaventuradament, en el 
viatge cap a la nuesa d’aquest nucli ens aguaiten esculls dificilment eludibles. 

La primera capa que arrencarem serà la inversió estrangera i ho farem prenent com a base de 
partença les estimacions de costos que es recullen a la darreria de la secció precedent. En disposar, 
en tots els casos, de les quotes de participació de les empreses catalanes en cada pel·lícula, alhora 
que del percentatge de propietat estrangera dels films en què hi ha presència productiva forana, ha 
estat possible de separar les xifres d’inversió (quadres 97 i 98), tant de la producció interna com de 
les coproduccions internacionals, en funció de la procedència dels productors (catalans, resta 
d’Espanya, estrangers). El seu reagrupament d’acord amb aquest tercet de categories (quadres 99 i 
100) ens dóna una compartimentació que s’adapta perfectament a la nostra fita i a partir de la qual 
haurem de prosseguir el procés de decorticació de l’arbre de la inversió fílmica. 

En aquesta primera segmentació, advertim que, a l’hora de finançar les pel·lícules catalanes, la 
meitat dels recursos emprats és originària de Catalunya, una cinquena part prové d’altres comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol i tres de cada deu euros són abocats per la inversió estrangera. 
Quant a la intensitat de la participació d’altres països en els nostres llargmetratges, la mitjana 
catalana del sexenni (29,71%) és inferior a la corresponent xifra espanyola (33,35%) i, òbviament, 
encara és més allunyada del nivell resultant quan la comparança (quadre 101) es realitza amb la 
resta d’Espanya (35,07%). Les xifres que acabem de mostrar ens assabenten de la fracció dinerària 
de la massa inversora anual que es cobreix amb diner encunyat a d’altres països, però, evidentment, 
en aquest garbuix d’inversions conviuen les obres de producció interna amb les coproduccions 
internacionals. Aleshores, si apartem les primeres i fem la comparança de la inversió estrangera 
únicament amb la dimensió monetària que ha comportat aquest darrer bloc de pel·lícules, advertirem 
que, com a mitjana en el sexenni, les productores foranes financien el 58,69% de les coproduccions 
internacionals en què intervenen companyies espanyoles, mentre que, quan hi ha firmes catalanes, 
l’esforç intern és una mica superior i el grau de propietat del negatiu per part dels estrangers baixa al 
53,55%. L’examen per trams (quadre 102) evidencia que, tant a Espanya com a Catalunya, el gruix 
del diner estranger es concentra en les coproduccions en què la participació exògena supera el 80%. 
En tots dos àmbits geogràfics, aquest segment es responsabilitza de set de cada deu euros 
procedents de la inversió forana. 

Després d’espellussar-ne l’escarrotxa de l’aportació estrangera, acarem tres successives escorces 
de l’arbre de la inversió cinematogràfica que exhibeixen totes elles densa espessetat. Deixant de 
banda d’altres brocs que contribueixen a irrigar la producció fílmica amb escanyolits i venturers 
rajolinets de finançament [42], aquests estrats que ara examinarem constitueixen el trespeus 
essencial del finançament de la inversió cinematogràfica: ajuts públics, operadors televisius i 
recursos propis del productor. 

Obrirem el tercet amb les inversions de diner públic en els llargmetratges cinematogràfics, procedint 
a separar en aquest terreny les subvencions atorgades per l’Administració de l’Estat dels ajuts 
concedits per les comunitats autònomes. En relació a les primeres s’han confeccionat [43], tot fent-
ne la distribució per gèneres, els retaules (quadres 103 i 104) de la injecció dinerària de l’ICAA, ara a 
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tot Espanya, adés a Catalunya, i s’hi pot veure que els 102,56 milions d’euros de subvencions als 
films catalans del sexenni representen el 15,65% (mentre que a tot Espanya la proporció és del 
13,79%) de la inversió total. Si efectuem la deducció de l’aportació estrangera i ens concentrem 
només en la part de cost de la qual s’ha fet càrrec la producció interna, conclourem que les 
subvencions ministerials cobreixen, com a mitjana i a Catalunya, el 22,26% de la inversió anual en 
cinema (la xifra equivalent per a la globalitat del cinema espanyol en el mateix període és el 
20,69%). Uns percentatges no pas desnerits, però decididament allunyats de les tremebundes 
afirmacions sobre el finançament del cinema espanyol per part dels ajuts públics que etziben a la 
babalà tertulians tan desvergonyits com indocumentats, compulsius remitents de barroeres missives 
als diaris o periodistes, corpresos per la galbana, que s’estimen més el recurs al típic tòpic 
demagògic o al titular estrabul·lat i polèmic que no pas la tasca silent de comprovar acuradament el 
grau de certesa que contenen les seves afirmacions. 

Puix que no pas totes les pel·lícules estan subvencionades, és evident que la proporció serà superior 
en constrènyer l’anàlisi a les obres que han meritat l’ajut. Aleshores resulta que els títols de 
Catalunya ajudats per l’ICAA han tingut solucionat [44] el 26,64% del seu cost intern (en total 
harmonia amb la mitjana espanyola: 26,63%). Per nivells de cobertura del cost (quadre 105), tant a 
Catalunya com a Espanya, ressurt la franja de pel·lícules amb un percentatge que oscil·la entre el 25 
i el 35%, grup que abasta les dues cinquenes parts del conjunt de llargmetratges subvencionats. 

En traslladar-nos als dominis de les comunitats autònomes [45], la recollida (quadre 106) de les 
xifres de l’ICIC [46] ens fa sabedors que aquesta entitat de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya injectà 
30,22 milions euros a les collites cinematogràfiques catalanes del període 2002-2007, quantia que 
suposa una cobertura del 4,61% del cost intern de la producció del període. Si tot seguit fem la 
comparança d’aquest volum d’ajut amb la inversió realitzada únicament pel grup de títols que l’ha 
obtingut, el percentatge s’enlaira fins al 8,65%. D’altra banda, l’estratificació per intervals del grau de 
cobertura de la inversió (quadre 107) ens indica que més del terç dels ajuts abasten entre el 4% i el 
10% del cost intern de les películes subvencionades. Per acabar amb l’apartat dels ajuts públics, 
l’agregació de les subvencions dels instituts estatal i autonòmic (quadre 108) ens diu que els seus 
ajuts s’han fet càrrec de la cinquena part (del 20,26%, a tall d’exactitud) de la inversió 
cinematogràfica a Espanya en el període que aquest treball examina. Si efectuem els càlculs 
detraient-ne la inversió forana, el percentatge grimpa fins al 28,81%, per experimentar un altre 
encimbellament (que el co·loca en el 33,76%) en comparar els ajuts conjunts amb la inversió interna 
de les pel·lícules que els han rebuts.  

Just davant de les portes del càlcul de la inversió de les productores en la realització dels seus 
llargmetratges cinematogràfics, advertim que estan interdites al nostre immediat accés en no poder 
traspassar el fossar que ens en separa. La desconeixença de la magnitud de la inversió de les 
cadenes televisives en el finançament de les pel·lícules és el destorb que ens impedeix de cotnar la 
darrera escorça que deixaria al descobert el nucli desitjat. Les televisions, per raons de privacitat, no 
fan públiques les xifres individuals abocades a les empreses del país, mitjançant l’adquisició dels 
seus drets d’antena o en qualitat de socis coproductors, per al finançament de pel·lícules i, en el 
millor dels casos, subministren la relació dels títols beneficiaris de la seva participació econòmica, 
però sense esbombar-ne mai la dotació dinerària.. 
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Malgrat que no podem accedir al nucli, intentarem, però, d’escurçar-hi distàncies. Pel que fa a TVE, 
a banda d’obtenir les relacions nominals de projectes aprovats [47], no ens hem lluït gens a l’hora 
d’esbrinar els drets d’antena pagats a cada títol finançat o el volum dinerari adjudicat per aquesta 
televisió pública a cadascuna de les coproduccions en què ha intervingut, puix que en tots els intents 
realitzats [48] els imports delejats s’han fet testarrudament escàpols a la nostra perquisició. A banda 
de la troballa de relacions nominals d’obres participades [49], també hem eixit malparats de 
l’excursió per les televisions privades, car, en finir-la, la nostra ignorància sobre les quanties 
dedicades al finançament cinematogràfic era la mateixa que a l’hora d’endinsar-nos-hi. Malgrat tot, 
respecte a aquest territori, cal dir que la dedicació dinerària encarrerada cap als llargmetratges per 
les productores del grup d’aquests operadors televisius té una correlació no gens menyspreable amb 
la inversió cinematogràfica d’aquests últims; consegüentment la participació d’aquestes productores 
en les pel·lícules es podria utilitzar com a estimació del finançament cinematogràfic efectuat per les 
cadenes privades [50].  

Venturosament, el regne de les televisions autonòmiques ens acull amb clemència. A Catalunya, 
gràcies a les dades subministrades per TVC (quadre 109) a les associacions de productors APIC, 
BA i PAC, hom ha pogut apreuar la grandor de la seva compra de drets (16,94 milions d’euros 
esmerçats en pel·lícules del període) i de la inversió duta a terme en forma de coproducció (4,26 
milions d’euros) durant tot el sexenni. En relació a la resta de comunitats, a banda de localitzar 
alguna relació nominativa [51], s’ha aprofitat que el Boletín Informativo. Películas. Espectadores. 
Recaudaciones, de l’ICAA, detalla el percentatge de participació de cada companyia en la producció 
de les pel·lícules que s’hi recullen. En aplicar-lo sobre el cost en aquells títols amb televisions 
autonòmiques que hi intervenen, obtenim la seva participació com a coproductors (per bé que se’ns 
continuen esquitllant els drets d’antena de les televisions autonòmiques, llevat de la catalana), que, 
en el conjunt del període estudiat, ha inoculat un total de 12,03 milions d’euros a la coproducció de 
cinema espanyol, dels quals 2,30 milions han estat esmerçats en pel·lícules catalanes per part dels 
seus socis de la resta d’Espanya. 

Amb les informacions numèriques que hem anat aconseguint podem sostraure de la inversió dels 
productors la xifra de subvenció de l’ICAA rebuda (repartint, quan s’escau, l’import detret entre els 
productors catalans i els seus socis de la resta d’Espanya en la proporció que, en cada cas, 
correspongui al seu grau de participació en el finançament del film). D’altra banda, minorem la 
inversió dels productors catalans amb les subvencions de l’ICIC i amb les inversions de TVC, alhora 
que rebaixem la inversió dels coproductors de la resta de l’Estat amb la contribució de les altres 
televisions autonòmiques. El procés engendra un mapa (quadres 110 i 111) —no pas complet 
encara, però sí més acurat— de les escorces que integren la inversió fílmica a Catalunya i a tot 
Espanya. Les seves estructures percentuals, ara sobre el cost íntegre de la producció (quadre 112), 
ara sobre la inversió interna (quadre 113), ens revelen un esforç econòmic del productor català que 
—tot i no poder destriar-ne el gruix de la contribució televisiva— no pot pas ésser menystingut. 

 

• [1] Hem fet cap, essencialment, a les dades de l’Annuaire statistique, de l’Observatoire Européen de 
l’Audiovisuel. Val a dir que, tal com ben sovint s’esdevé en intentar reconstruir sèries històriques, les dades que 
s’havien subministrat en l’anuari d’un exercici concret apareixen modificades anys més tard en un volum 
posterior, ara per haver-hi corregit errades, ara per variació del criteri de còmput, ara per canvi de font de 
subministrament informatiu. Per tal d’assuaujar aquestes friccions numèriques, quan s’han advertit 
incoherències en les dades d’algun exercici, han estat considerades també les xifres recollides a l’Annuario 
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statistico del cinema europeo, editat per Media Salles (i abastable a la xarxa: el darrer volum és a 
http://www.mediasalles.it/ybk08fin/index.html). Quant a les dades espanyoles, han estat pouades de l’anuari 
Cine español, del Ministeri de Cultura. 

•  [2] El primer dia de l’any 2007 Bulgària i Romania ingressaren a la Unió Europea, que, amb 
aquestesincorporacions, resultava integrada per 27 Estats membres. A l’hora de resseguir les xifres i als 
efectes d’homogeneïtat estadística, hem considerat aquest conjunt de països a tots els anys analitzats amb 
independència que alguns d’ells encara no formessin part de la Unió en diversos exercicis del període 
examinat. 

•  [3] Concretament a 
http://www.mcu.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es. 

•  [4] Es tracta de petites discrepàncies pel que fa a cinc títols, diferències que —atesa la seva minsa 
significació— no alteren gens ni les dimensions globals de les xifres ni les conclusions extretes del seu 
examen. 

•  [5] El període habitual de maduració entre la producció d’una pel·lícula i el cobrament dels ajuts a 
l’amortització acostuma a ultrar el parell d’anys. 

•  [6] Puix que no es recull a cap anuari Cine español (per bé que es consigna, amb aquesta nacionalitat i datant-
lo el 2005, a la pàgina web de l’ICAA), no s’ha computat el llargmetratge Opopomoz. Els pastorets, una 
coproducció amb Itàlia de la qual el país transalpí posseeix el 90% i el 10% que resta pertany a una productora 
catalana. 

•  [7] Un treball com aquest, essencialment recolzat en material estadístic, seria totalment impossible de dur a 
terme sense les dades individualitzades, pel·lícula a pel·lícula, del control de taquilla. Atès que, pel que fa al 
territori català, aquestes xifres no han estat publicades, l’accés a la informació depèn absolutament de la 
voluntat de l’entitat oficial que en té cura de la recollida, aplec, sistematització i tractament. En aquest cas, la 
seva excel·lent disposició a subministrar informació ha permès a aquest treball d’endinsar-se per contrades 
que, en un altre cas, haurien esdevingut intransitables. Li és ben plaent, doncs, a l’autor de fer pública la seva 
gratitud a l’ICIC per la seva eficaç i abundosa col·laboració. I, dins de l’Institut, l’autor vol fer particular esment 
del suport rebut de Joaquín Bejarano Ródenas, Maria Dolors Clemente Lucas, Cristina Gómez Lacueva, Marc 
Lòpez Ribes, Xavier Parache Calvet, Maria Jesús Sànchez Fernàndez i Ferran Tomàs Olalla. Un dens pomell 
de quadres que acompanyen aquest text ha brostat del gavadal de dades que generosament em lliuraren. 
Aquesta reguera de regraciaments cal perllongar-la amb els noms de Mireia Sanahuja Pascual, del 
departament d’Anàlisi, Organització i Comunicació de l’ICIC, i de Neus Ríos Calvet i de Sergi Mosteiro Molina, 
del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que m’il·luminaren les zones de 
foscúria en el meu vagareig per les andoles de les macromagnituds. 

•  [8] El període tractat en aquest treball es correspon als dos acords de Televisió de Catalunya amb PAC 
(Productors Audiovisuals de Catalunya), BA (Barcelona Audiovisual) i APIC (Associació de Productors 
Independents de Catalunya). El primer fou signat el 12 de juny de 2002 i abastà el quadrienni 2002-2005. Fou 
succeït pel conveni 2006-2009, signat el 9 de juny de 2006, acord que ha estat prorrogat per a l’any 2010. 

•  [9] Si apliquéssim aquest càlcul al present treball i des del punt de vista de la producció cinematogràfica de 
Catalunya, per comptes de 287 pel·lícules en el període 2002-2007 n’estaríem comptabilitzant 227. Un total de 
184 llargmetratges han estat totalment confegits per la indústria de Catalunya (ara per una sola productora, 
adés pel junyent d’aportacions de dues o més empreses del territori). Els altres 103 títols, en funció del 
percentatge de propietat del negatiu que tinguin a cadascun d’ells les nostres productores, equivalen a 43 
llargmetratges complets, correspondència, però, que només val a considerar a tall orientatiu, puix que la 
ponderació dels càlculs en funció del variat ventall de costos d’aquest centenar de coproduccions modificaria el 
resultat. 

•  [10] Catalunya participà, l’any 2008, en 25 coproduccions internacionals sobre una producció total de 68 
pel·lícules; a tot Espanya les dades corresponents foren 49 i 173 llargmetratges. Pel 2009 les xifres catalanes 
eren 15 i 73, mentre que el balanç espanyol abocava 49 i 186 títols als respectius apartats. 

•  [11] En el 2008, els 43 films de producció interna es fraccionaren entre 16 obres fetes només per una 
productora catalana, 9 títols elaborats per la suma d’aportacions d’empreses del Principat i 18 pel·lícules fetes 
amb intervenció de productores de la resta d’Espanya. Quant a les 25 coproduccions amb l’estranger, les xifres 
corresponents foren 17, 2 i 6. Tocant al 2009, la fragmentació se situà en 58 llargmetratges de producció 
interna (25, 17 i 16) i 15 coproduccions internacionals (9, 2 i 4). 

•  [12] L’addenda novatòria de 15 de desembre de 2005 modificava l’acord aleshores vigent entre TVC i les 
associacions, per dedicar a la coproducció cinematogràfica una part de la inversió pactada. Havent obert les 
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portes a aquesta opció, el conveni següent acabà d’esbatanar-les en ser-hi establert i regulat un capítol dedicat 
a aquesta via amb una assignacióanual de milió i mig d’euros, susceptibles de ser eixamplats. 

•  [13] En aquest bloc conflueixen, d’un costat, aquelles pel·lícules en què les productores catalanes participen 
per tal d’incrementar la seva activitat o bé de crear o enfortir lligams amb d’altres firmes espanyoles i, per la 
banda d’aquest grup, els films que volen acabar d’estructurar el seu finançament i que troben en els recursos 
propis de les nostres societats -i en els ajuts de l’ICIC o els drets d’antena de TVC que aporten- el complement 
necessari per tirar endavant el seu projecte.  

•  [14] Els càlculs han estat efectuats a les acaballes del 2009. Esdevé balder afegir que aquestes xifres són 
perpètuament susceptibles de mutació en funció de les futures projeccions que es facin en els cinemes de títols 
dels catàlegs aplegats en aquest treball. Ben probablement —però no pas necessàriament— aquests 
increments de les magnituds tindran superior signficació a mesura que es vagi avançant vers anys més 
acostats a l’actualitat. 

•  [15] Aquests mecanismes s’instrumenten de cara al càlcul dels ajuts per a l’amortització dels llargmetratges. 
Concretament a l’article 57.2 de l’Ordre 2834/2009, de 19 d’octubre, que dictà les normes d’aplicació del Reial 
decret 2062/2008, de 12 de desembre, que desenvolupà la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema. 
Aquest apartat estableix que, a banda del públic que congreguin les sales de cinema, també es computaran 
com a espectadors: cadascun dels accessos remunerats al visionat d’una pel·lícula mitjançant una pàgina 
d’Internet o d’altres sistemes d’accés a pel·lícules fonamentats en la demanda de l’espectador, cadascuna de 
les operacions de venda i dels arrendaments retribuïts a preu de mercat d’un suport físic que contingui la 
pel·lícula, així com els accessos individuals mitjançant pagament a les projeccions cinematogràfiques que es 
desenvolupin en el marc de festivals i de certàmens celebrats a Espanya. Arran de la modificació del Reial 
decret 2062/2008 que ha efectuat el Reial decret 490/2010, de 23 d’abril, en el sisè apartat del seu únic article 
es consagra, en un rang normatiu superior, el còmput d’espectadors que veuen les pel·lícules a través de 
mitjans de projecció diferents de les sales d’exhibició. Per tal d’efectuar aquesta comptabilització addicional, ja 
és enllestit l’esborrany —que ha estat sotmès a consulta per l’ICAA a diferents organitzacions del sector, tot 
coincidint amb la conclusió d’aquest treball— de l’Ordre ministerial que establirà els procediments per al 
còmput d’espectadors de les pel·lícules cinematogràfiques (sales d’exhibició fílmica; festivals i certàmens 
celebrats a Espanya; accessos a una pel·lícula a través d’Internet o d’altres sistemes basats en la demanda de 
l’espectador; venda minorista d’obres cinematogràfiques en suport físic), així com de les obligacions, i 
funcionalitats tècniques dels programes informàtics als efectes del control d’assistència i rendiment de les 
obres cinematogràfiques a les sales d’exhibició..  

•  [16] La disposició transitòria segona de l’ordre consignada a la nota precedent estipula que el càlcul 
d’espectadors s’efectuarà només amb les xifres que adollin les sales d’exhibició fins que siguin establerts els 
procediments adients per a l’acreditació i per a la certificació de les xifres procurades per les altres vies de 
contemplació de pel·lícules que han estat admeses per la nova normativa. 

•  [17] Una valoració de complicadíssima traducció a termes objectius. La dificultat rauria en el disseny del 
mecanisme de quantificació de l’índex de qualitat de cada títol, que podria elaborar-se mitjançant un sistema de 
punts que en alguns casos (festivals —i seccions— en què es participa, premis rebuts…) obeiria a una 
objectivació acceptable —per bé que complexa, atès l’ingent cens de certàmens i de guardons cinematogràfics 
existents arreu del món— i en d’altres (índex d’apreuament entre els especialistes dels mitjans de comunicació) 
afrontaria el risc d’una enorme subjectivitat, tant en funció dels crítics triats com de la puntuació que 
l’investigador adjudiqués a cada títol sota la inspiració de l’opinió dels experts. 

• [18] La producció fílmica catalana de l’any 2008 congregà 5,30 milions de persones, que pagaren 30,55 milions 
d’euros a les taquilles dels cinemes espanyols; a l’exercici posterior, les dades corresponents procuraren 2,55 
milions d’entrades despatxades i 15,16 milions d’euros recaptats. En aplegar tot el cinema espanyol es 
comptabilitzen 12,89 milions d’espectadors i 73,34 milions d’euros cobrats pel catàleg del 2008, quantitats que 
en el 2009 es converteixen, respectivament, en una clientela de 17,80 milions i una afluència dinerària de 
107,35 milions d’euros. 

•  [19] Les pel·lícules són: Ágora, Celda 211, Planet 51, Spanish movie, Fuga de cerebros i El secreto de sus 
ojos. 

•  [20] La ponència “Heurs et malheurs du cinéma européen” fou presentada a Dublín el 8 de novembre del 
2001. El text és accessible a: http://www.obs.coe.int/online_publication/expert/dublin_forum_2001.html. 

• [21] La base de dades del control de taquilla de l’ICAA, en nodrir-se de l’acumulació de milers de declaracions 
individuals de totes les sales del parc espanyol de cinemes, conté en la seva integritat la informació necessària 
per al càlcul en l’àmbit municipal, provincial, autonòmic o de qualsevol altre àmbit d’abast inferior de l’estatal. 
Les dades poden esgranar-se’n per afegiment de cinemes o de films concrets, segons que convingui als 
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interessos de l’investigador, però el procés exigeix, òbviament, el previ confegiment del programa informàtic 
que en permeti l’extracció, car no són procediments estàndars de l’Institut. L’única distribució territorial de les 
xifres connectades amb l’exhibició de cinema a Espanya apareix, en el Boletín Informativo. Películas. 
Espectadores. Recaudaciones, de l’ICAA, detallada a escala provincial (i també autònomica), sempre 
estrictament circumscrita a les quantitats aconseguides dins de cada any natural objecte d’anàlisi. 

•  [22] L’article 18 del Decret 267/1999, de 28 de setembre, sobre règim administratiu de la cinematografia i 
l’audiovisual, encomanava al Departament de Cultura, entre d’altres tasques, la responsabilitat d’efectuar el 
control de taquilla (de cara al futur, el control d’assistència i rendiments està previst a l’article 21 del projecte de 
Llei del cinema, que, a l’hora de redactar aquest treball, és objecte de debat en el Parlament de Catalunya). 
Concretament, l’article 18.1 exigeix que “els titulars de sales d’exhibició cinematogràfica situades en el territori 
de Catalunya han de lliurar al Departament de Cultura una declaració setmanal de l’activitat realitzada per cada 
sala d’exhibició”. Sobre aquests fonaments, amb la ingent informació acumulada, s’ha anat bastint l’enorme 
edifici de la base de dades del control de taquilla a Catalunya. La creació de l’ICIC, per la Llei 20/2000, de 29 
de desembre, comportà que se li traslladés aquesta comesa. El transferiment es féu mitjançant la disposició 
addicional 1.1 del Decret 100/2001, de 3 d’abril, que disposa que “l’Institut Català de les Indústries Culturals 
assumeix les funcions que, fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret, exercien l’àrea de cinematografia i vídeo i 
la Secció de Promoció de la Cinematografia i el Vídeo de la Direcció General de Promoció Cultural. Igualment, 
assumeix les funcions de suport al control de dades de les sales d’exhibició cinematogràfica, exercides fins ara 
per l’esmentada Direcció General”. 

•  [23] Quatre pel·lícules catalanes del període examinat tenen dades de públic i d’ingressos a l’ICAA i no 
consten com a estrenades a l’ICIC. Tot i que no és una situació habitual, són produccions del territori que no 
s’hi han estrenat, però que han obtingut resultats (d’altra banda, ben escarransits en tots aquests casos) a la 
resta d’Espanya. Allò que sobta extraordinàriament, però, és un altre quartet de films del qual el control català 
en certificà la realització de projeccions cinematogràfiques, mentre que l’ICAA en declarava la total inactivitat a 
tota la geografia espanyola. Aquest pomell de llargmetratges s’espesseeix en afegir-s’hi uns quants títols en 
què públic i recaptació a Catalunya excedeixen les corresponents xifres en el conjunt del parc espanyol de 
sales. Aquesta paradoxal superació del tot per una de les seves parts s’esvaneix de mantinent en advertir que 
al control de l’administració central se li ha esmunyit un bon manat de declaracions que han estat incloses en 
les estadístiques de l’autonòmica. 

•  [24] Es tracta dels casos —comentats a la nota precedent— de llargmetratges que han obtingut en el control 
de taquilla català xifres superiors de les que, en relació amb aquell film, ha comptabilitzat l’ICAA per a tot 
Espanya. Malgrat la temptació d’addicionar el nombre d’aquests títols al rengló d’obres que han obtingut el 
100% de les seves magnituds en el Principat, s’ha cregut en l’escaiença, tot consignant-ne el recompte, de 
forallançar-les de l’anàlisi de les estructures percentuals. 

•  [25] Malaventuradament l’ICAA no fa públiques les xifres del nombre de còpies existents de cada 
llargmetratge, quantia que, en ser comparada amb les dades referents a Catalunya, ens orientaria una mica 
més tocant al grau de concentració dels títols en aquest territori. De tota manera, per tal que l’anàlisi fos força 
més acurada, caldria conèixer el nombre de còpies de cada pel·lícula catalana que circula per fora de 
Catalunya. Aquesta quantitat no es pot obtenir sostraent les còpies emprades a Catalunya de l’estoc total 
d’exemplars de cada títol, puix que les còpies no estan vinclades a un territori concret i viatgen pels cinemes de 
tot arreu. 

•  [26] En vagarejar per aquests cimadals de conquesta suposadament estrènua, costa refer-se de l’astorament 
que provoca l’omnipresència d’una productora que col·loca onze llargmetratges de la seva factoria entre els 
quinze líders de la classificació, tots ells amb més de dotze mil espectadors per còpia. L’espetarrament esdevé 
indescriptible quan hom té present que es tracta d’una empresa que no fa cap mena de publicitat en els mitjans 
de comunicació de l’aclaparadoramajoria dels seus títols (ni tan sols un anunci en els diaris el dia de l’estrena 
de la pel·lícula) i que de cap d’aquests llargmetratges han circulat més de dues còpies per Catalunya. Atès que 
un tarannà ben procliu a la benvolença ens impel·leix a foragitar la sospita que, en aquests films, es pugui 
ataüllar un reprovable tripijoc encarrerat a engreixar artificialment les xifres realment aconseguides per tal 
d’assolir els mínims necessaris per percebre les subvencions a l’amortització de llargmetratges, haurem de 
suposar aleshores que acarem una catèrvola d’ignots genis del màrqueting cinematogràfic, destres artífexs de 
tècniques de promoció tan secretes com eficacíssimes. 

• [27] Val a contrastar la dimensió d’aquest percentatge amb els càlculs recollits en un text de l’autor del present 
treball, elaboratper a l’Observatori de la Producció Audiovisual. Es tracta de l’article “De la monosala al 
megaplex. Exhibició cinematogràfica a Catalunya i concentració”, que és accessible a 
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http://www.upf.edu/depeca/opa/doc_6_arx.htm. En concret, el quadre per fer la comparació és a 
http://www.upf.edu/depeca/opa/inf6_25.htm. 

•  [28] La Mesa del Parlament admeté a tràmit el projecte de Llei del cinema el dia 19 de gener del 2010 i el text 
que els havia tramès el Govern fou publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dia següent 
(document que és a l’abast a http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b615.pdf#page=37). 

•  [29] Per les qüestions explicades a la nota [26] i en definitiva per l’esbiaix que xifres de tèrbola fiança 
introduirien en aquests càlculs, no els hem efectuat en el present treball. El lector volenterós que s’entretingui a 
establir proporcions entre les caselles homòlogues dels quadres 64 i 66 advertirà que, en el si de la producció 
cinematogràfica de Catalunya, el nombre mitjà de sessions per títol dels films en versió no catalana decuplica 
la quantitat assolida pels llargmetratges en versió catalana. Havent esporgat del còmput les cintes sospitoses 
—en un garbellament recolzat en l’agosarat sedàs de l’olfacte de l’investigador i del seu coneixement de les 
pel·lícules i de les empreses que les han afillades— el nostre càlcul corregit rebaixa la decuplicació a 
heptuplicació. No és tant, però Déu n’hi do! 

•  [30] En treballar per anys, la mitjana de participació de les cintes en versió catalana sobre la producció total de 
Catalunya fou del 17,22% en públic i del 16,40% en taquilla, percentatges no gens llunyans dels respectius 
17,70% i17,03% emanats dels còmputs per collites. 

•  [31] La descripció de les característiques de la publicació anual Estadística i comptes del sector serveis. 
Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses, alhora que els exemplars corresponents al període 2002-
2007, són a l’abast a http://www.idescat.cat/cat/economia/serveis/. 

•  [32] L’Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny, aprovà la revisió de la Classificació catalana d’activitats 
econòmiques 1993 (CCAE-93), que havia estat instaurada per Decret 97/1995, de 21 de febrer. Aquestes 
disposicions transplantaren a Catalunya el Reial decret 330/2003, de 14 de març, que modificava el Reial 
decret 1560/1992, de 18 de desembre, que aprovà la Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-
93). Per aquesta regulació s’han establert els càlculs que es recullen en aquest treball, però val a assenyalar 
que, a hores d’ara, aquests textos legals han estat derogats i substituïts, a Catalunya, pel Decret 137/2008, de 
8 de juliol, pel qual s’aprova la classificació catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i, en el marc 
estatal, pel Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, que aprovà la Clasificación nacional de actividades  

• [33] El concepte estricte de producció de pel·lícules se circumscriu al codi 92111 de la CCAE-93 revisada. 
Actualment, en la CCAE-2009, en el codi 5915 sojornen les activitats de producció cinematogràfica i de vídeo. 
Respecte al codi 921 de laCCAE-93 revisada comentat en el text, l’actual epígraf 5915 s’ha desempallegat de 
la distribució de cinema i de vídeo i del sector exhibidor però en el seu cabal hi aflueixen encara els dolls que 
ragen de les activitats auxiliars de doblatge i subtitulació per a cinema o televisió i d’altres activitats d’ajut a la 
producció cinematogràfica i de vídeo. 

•  [34] El Departament de Cultura i de Mitjans de Comunicació i l’Idescat han publicat El compte satèl·lit de la 
cultura de Catalunya 2005, treball elaborat per Ezequiel Baró Tomàs i Cinthya Villafaña, amb la col·laboració 
d’Àlex Costa Sàez de Sampedro. El text és a l’abast a: 
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/csc05.pdf. Per la seva banda i en l’àmbit de tot 
Espanya, el Ministeri de Cultura ha publicat Cuenta satélite de la cultura en España. Avance de resultados 
2000-2007. En arribar al concepte “Cine i vídeo”, que més s’adiu a la nostra investigació, descobrim que amb 
les dades de l’epígraf 9211 (Producció cinematogràfica i de vídeo) se n’entortolliguen d’altres: creació i 
interpretació artística i literària, distribució de films, exhibició de pel·lícules, reproducció de suports de vídeo 
gravat, fabricació de suports verges per a gravació, i fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics. El 
text de la publicació es pot obtenir a http://www.mcu.es/estadisticas/docs/CSCE/avance_resultados_csce-
2009.pdf. 

•  [35] A 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Documents/Arxiu/Arxius%20GT/ECC_2009.pdf hi ha 
Estadístiques culturals de Catalunya2010. Dimensió econòmica de la cultura a Catalunya 1999-2003 es 
localitza aquí 
En apregonar-nos en l’Anuari estadístic, de l’Idescat, trobarem les xifres referents a la producció a 
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=792, mentre que la sèrie estadística relativa al valor afegit brut al cost 
dels factors resideix a http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=793. Pel que fa a les xifres del bienni 2006-2007, 
encara provisionals a l’hora de concloure aquest treball, han estat directament subministrades a l’autor pel 
Gabinet Tècnic del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

•  [36] La publicació de l’Idescat, Estadística de l’audiovisual a Catalunya, a l’hora d’elaborar el present treball, ha 
fet quatre aparicions que corresponen successivament a cadascun dels exercicis que constitueixen el 
quadrienni 2005-2008. Els tres primers exemplars poden ser capturats a http://www.idescat.cat/pub/?id=eac, 
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plegadament amb El sector de l’audiovisual a Catalunya: Estadístiques principals, un text que l’Institut 
d’Estadística de Catalunya realitzà amb el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) i que esdevé una mena 
de predecessor d’aquesta sèrie estadística. Pel que fa al quart volum, datat en portada en el 2008, a 
http://www.idescat.cat/Cataleg/?tc=c&idp=69 se’n descriuen els trets essencials i a 
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eac2008.pdf se n’obté el text íntegre. 

•  [37] Tal com ha estat consignat a la nota [33], el concepte estricte de producció de pel·lícules té el seu estatge 
en el codi 92111 de la CCAE-93 revisada. La desagregació que oferim es detura en el graó precedent: el codi 
9211, producció cinematogràfica i de vídeo que, en aquella classificació, agombolava aquest codi 92111, 
flanquejant-lo amb els epígrafs 92113 (activitats auxiliars de doblatge i subtitulació per a cinema o televisió) i 
92114 (d’altres activitats d’ajut a la producció cinematogràfica i de vídeo). 

•  [38] El valor de la producció mesura l’import dels béns i serveis produïts per les empreses. La seva dimensió 
s’obté de sumar el volum de negoci, la variació d’existències de productes acabats i en curs, els treballs duts a 
terme per a l’immobilitzat i altres ingressos de gestió i de restar-li el consum de mercaderies per a la revenda 
(això vol dir, les compres netes de mercaderies per a la revenda menys la variació d’existències de 
mercaderies per a la revenda) i els treballs fets per altres empreses o professionals del sector. Val a especificar 
que per volum de negoci entenem l’addició de les vendes de productes i de mercaderies i la prestació de 
serveis corresponents a les activitats ordinàries de les empreses. Les vendes es comptabilitzen sense incloure 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i són computades en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de 
vendes i els descomptes per defectes de qualitat i els ràpels. Quant a l’altre concepte, el VAB (valor afegit brut) 
al cost dels factors equival a la renda bruta de les activitats d’explotació que es dedica a remunerar els factors 
productius: treball (despeses de personal) i capital (excedent brut d’explotació). 

• [39] A la pàgina web de l’ICAA, concretament a http://www.mcu.es/cine/docs/Presupuesto_Coste.xls, es pot 
localitzar el model oficial de pressupostos que han d’emprar els productors a l’hora de sol·licitar ajuts que 
impliquin presentació de costos. Pel seu costat, l’ICIC ofereix el corresponent model en la seva versió catalana, 
que es pot obtenir aquí. 

•  [40] En el període 2002-2007 que, en la gran majoria dels punts examinats, cobreix aquesta recerca, la 
normativa sobre costos de pel·lícules era inserida en el desplegament de la Llei 15/2001, de 9 de juliol, de 
foment i promoció de la cinematografia i del sector audiovisual. Concretament a l’Ordre CUL/3928/2006, de 14 
de desembre, que dictà normes d’aplicació del Reial decret 526/2002, de 14 de juny, que regulaven les 
mesures de foment i de promoció de la cinematografia i la realització de pel·lícules en coproducció, establint-ne 
les bases reguladores. Concretament el cinquè article establia que el cost d’un film “ha d’estar integrat per la 
suma de les despeses necessàries per a la seva realització, inclosa la despesa d’obtenció de la primera còpia 
estàndard, més les derivades dels conceptes que es determinen a l’apartat 4 de l’article 6”. Aquest apartat 
permet enquibir també en el cost de la pel·lícula: la remuneració del productor executiu (fins al límit del 5% del 
cost de realització); l’import d’una banda de seguretat consistent en un internegatiu o en un color reversible 
intermedi i de les còpies obtingudes per a l’exhibició de la pel·lícula i per al lliurament obligatori a Filmoteca 
Española; els interessos passius i les despeses de negociació de crèdits dedicats al finançament de la 
pel·lícula (fins al límit del 10% del cost de realització); l’import de los despeses generals (fins al límit del 5% del 
cost de realització); les despeses de doblatge o de subtitulat a qualsevol llengua espanyola; les despeses de 
publicitat i de promoció de la pel·lícula a càrrec del productor (fins al límit del 40% del cost de realització), i les 
despeses de l’informe especial d’auditoria. L’import de l’impost sobre el valor afegit (IVA) no es computa com a 
cost. La llei de l’any 2001 ha estat subtituïda per la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, que en el seu 
tretzè article defineix com a cost d’una pel·lícula, als efectes del còmput de les subvencions, “la totalitat de les 
despeses efectuades per l’empresa productora fins a la consecució de còpia estàndard o de màster digital, 
més la despesa derivada de determinats conceptes bàsics per a la seva realització i promoció idònia”. 
Posteriorment, en el desplegament de la llei dut a terme pel Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, i en el 
seu article 23, es reafirma que el reconeixement del cost d’una pel·lícula ho és als efectes de còmput dels 
ajuts. El desenvolupament de la normativa es completà després amb l’Ordre CUL/2834/2009, de 19 d’octubre, 
que dictà normes d’aplicació d’aquest Reial decret. El seu tercer article recupera, en el primer apartat, la 
definició de cost consignada a la Llei i pel que fa als conceptes que es poden addicionar són bàsicament els 
mateixos que en l’ordre de l’any 2006, amb alguns lleus retocs (entre ells, els augments al 7% del límit de les 
despeses generals sobre el cost de realització i al 20% en el cas dels interessos financers). Quant a les 
despeses no computables, l’IVA acabdilla una llista continuada per les despeses sumptuàries, les 
gratificacions, les previsions de despeses, les capitalitzacions, les despeses inferiors a 12.000 euros facturades 
per empreses vinculades a la productora i la facturació realitzada entre les empreses coproductores de la 
pel·lícula. Per obtenir més detalls tocant a les qüestions administratives connectades amb el reconeixement del 
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cost d’un llargmetratge cinematogràfic hom pot fer cap a: 
http://www.mcu.es/cine/SC/procedimientosAdministrativos/ReconocimientoCostes.html. 

•  [41] En aquest context, la inversió del productor és un concepte administratiu que, d’acord amb el cinquè 
article de l’Ordre CUL/2834/2009, de 19 d’octubre, esmentada a la nota precedent, és la quantitat que hi aporta 
el productor amb recursos propis o aliens de caràcter reintegrable o bé en concepte de cessió dels drets 
d’explotació de la pel·lícula. No es computen com a inversió del productor les subvencions percebudes, ni les 
aportacions efectuades per qualsevol administració, entitat o empresa de titularitat pública (tret dels préstecs), 
ni aquelles fetes en concepte de coproductor o de productor associat o bé mitjançant qualsevol altra aportació 
financera que no pugui ser considerada adquisició anticipada de drets d’explotació de la pel·lícula. 

•  [42] Aquestes vies (avançaments de les distribuïdores o dels agents internacionals de vendes; merchandising; 
product placement...) —a banda de ser ocasionals i de tenir un pes relatiu de reduïda rellevància en el 
finançament global d’aquells films que han reeixit a aconseguir alguna d’aquestes modalitats— es regulen per 
contractes privats, zelosament vedats a l’encuriosiment de l’investigador. 

•  [43] Tal com ha estat indicat a la secció dedicada als criteris i a les fonts estadístiques que s’han fet servir en 
aquest treball, en el BOE es poden espigolar les diferents resolucions relatives als ajuts de caràcter general i 
complementari per a l’amortització de pel·lícules cinematogràfiques de llarg metratge així com aquelles 
referents als ajuts per a la realització de llargmetratges que incorporin nous realitzadors, obres experimentals 
de decidit contingut artístic i cultural, documentals i pilots de sèries d’animació. Amb aquests vímets s’ha trenat 
el cistell de les subvencions de l’ICAA. A banda del recurs al butlletí oficial, esdevé també utilosa la consulta de 
la publicació Memoria de Ayudas a la Cinematografía, que l’ICAA començà a editar l’any 2006 i que, en 
escriure aquestes línies, ha estat perllongada amb dues edicions en els anys immediatament posteriors. La 
informació corresponent a aquest trienni es pot aconseguir a:http://www.mcu.es/cine/MC/MAC/index.html. 

•  [44] Cal deixar constància del fet que els ajuts a l’amortització habitualment triguen un parell d’anys a cobrar-
se. Si hom afirma que tenen solucionada una part del finançament es fa perquè, sobre la base de l’ajut que el 
film rebrà (si els resultats de la pel·lícula, quan estigui enllestida i s’estreni, acompleixen les exigències de la 
resolució de l’ICAA) la productora pot sol·licitar l’avançament de la subvenció a l’ICO (Instituto de Crédito 
Oficial). O, en el cas dels ajuts de l’ICIC, a l’ICF (Institut Català de Finances). 

•  [45] Puix que l’objectiu d’aquest text és l’anàlisi de la producció cinematogràfica de Catalunya, en el terreny 
autonòmic ens hem cenyit als ajuts de l’ICIC. Per bé que —molt sovint en aquests fulls— hem fet cap a les 
dades del cinema espanyol com a punt de referència i de comparança, no és pas el nostre objectiu (almenys 
en el present treball) esmicolar-ne les xifres com ho ha estat en el cas català. Per tant els imports dels ajuts 
públics a la producció cinematogràfica d’altres comunitats autònomes (ben en particular Andalusia, Euskadi, 
Galícia i País Valencià), que es poden aconseguir a les pàgines web dels seus respectius butlletins oficials, no 
estan segregats de la inversió del productor. Cal afegir que, ni a Catalunya ni a la resta d’Espanya, han estat 
recollits ajuts públics d’entitats d’àmbit territorial que sigui inferior a l’autonòmic (diputacions, ajuntaments…). 

•  [46] A la secció dedicada als criteris i a les fonts estadístiques que s’han fet servir en aquest treball s’ha recollit 
la procedència de les dades sobre ajuts de l’ICIC. També poden obtenir-se informacions sobre les subvencions 
atorgades a la Memòria de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que, en els volums del quinquenni 2004-
2009, es troben aquí. 

•  [47] Després de celebrar les reunions del seu Comitè de Cinema, TVE comunica privadament a PROA 
(Productors Audiovisuals Federats) i a FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales 
Españoles) la relació dels projectes que han aconseguit la seva participació econòmica, però no en detallen la 
quantia monetària. D’altra banda, a 
http://comercial.rtve.es/doc/cine_programas/contenidos/cine/catalogo_largometrajes.pdf es troba el catàleg que 
conté els títols amb inversió de TVE. 

•  [48] Entre ells el recurs, en tots els anys que afecten la present investigació, a l’Informe sobre el cumplimiento, 
por parte de los operadores de televisión, de la obligación de financiación anticipada de largometrajes y 
cortometrajes cinematogràficos y películas para televisión, europeos y españoles, contenida en el artículo 5 de 
la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/199, de 7 de junio y por la Ley 15/2001, de 9 de julio, 
de fomento y promoción de la cinematografía, emès anualment per la SETSI (Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información), del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Els 
informes, des del 2003 fins al 2008, es poden trobar aquí. 

•  [49] Quant a les televisions privades, a http://www.telecinco.es/t5cinema/ apareixen els films participats per 
Telecinco i a http://www.antena3.com/Portal_A3com/Antena-Films/Catalogo/S_7250087_7318868 es 
consignen les diferents obres cinematogràfiques que compten amb el suport inversor d’Antena 3. 
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•  [50] Atès que en el Boletín Informativo. Películas. Espectadores. Recaudaciones, de l’ICAA, es recullen totes 
les participacions percentuals de les diferents productores en el finançament dels films que integren la collita de 
l’exercici, el càlcul resulta factible. En el nostre cas afectaria les productores Estudios Picasso Fábrica de 
Ficción, SAU i Telecinco Cinema, SAU, en l’àmbit de Telecinco, i Ensueño Films, SL i Antena 3 Films, SL, en 
l’esfera d’influència d’Antena 3. No hem volgut fer les operacions pertinents perquè —per semblants que siguin 
les quantitats— allò que volem saber són els diners específics que les televisions privades aboquen a les 
seves productores (però també a empreses alienes a la seva òrbita) i no pas la inversió que realitzen aquestes 
productores, que, pel nostre costat, ja hem fet cristal·litzar dins de l’estimació efectuada. 

•  [51] En aquest àmbit, la inversió de RTVA (Radio y Televisión de Andalucía) en el món audiovisual es recull a 
les seves memòries que, de 2001 a 2008, publica a 
http://www.canalsur.es/portal_rtva/impe/web/noticia?id=99252. Pel seu costat, al seu web, a 
http://www.rtvv.es/cataleg/ficha_genero.asp?idioma=VAL&menu=21, RTVV (Radiotelevisió Valenciana) 
consigna els films objecte de la seva inversió.  

 
  


