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Aquest informe presenta una anàlisi del sector de la producció cinematogràfica a 

Catalunya en els anys 2009, 2010 i 2011. A partir de les dades de l'Institut Català 

d'Indústries Culturals (ICIC) [ara ICEC], i complementades amb altres fonts que 

esmentem al text, l'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) dibuixa el paisatge 

amb els esdeveniments i tendències  dels últims anys en la producció cinematogràfica 

de Catalunya, seguint el plantejament dels informes realitzats amb anterioritat  sobre el 

mateix tema. 

 
FETS DESTACATS DE LA PRODUCCIÓ DE CINEMA A CATALUNYA EN 2009, 
2010 I 2011 
- Malgrat l’augment important del nombre de produccions el 2010 (96), la tendència 

descendent marcada el 2011 (80) es va reafirmar contundentment l’any 2012 (67). 

- El percentatge de produccions catalanes dins del total de produccions espanyoles 

segueix estant entre un 40% i un 45%. El percentatge més alt es va registrar en 2010, 

quan es va aconseguir un 48% de participació.  

- A Catalunya, malgrat tenir unes dimensions força més reduïdes que els països amb 

els quals es compara, la producció cinematogràfica és proporcionalment molt més alta. 

Així, per exemple, comparativament amb el Regne Unit, Catalunya aconseguia nivells 

molt alts de producció. 

- Com en els anys anteriors, tres quartes parts de les produccions catalanes del 

període 2009-2010-2011 van tenir com a inversors prioritaris empreses catalanes. Dins 

la producció catalana, la participació minoritària i simbòlica1 d’empreses catalanes va 

ocupar un 10% de la producció total. Sembla  que les fórmules simbòlica i minoritària 

van anar a menys amb els anys. 
                                                            
1 Classificació dels films catalans en funció del grau de participació de les productores catalanes en el finançament. 

Simbòlica (entre  l’1%  i el 15%), minoritària (entre el 16%  i el 30%), altament significativa (entre el 31%  i el 50%)  i 

majoritària (més del 50%).  
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- Malgrat que la tendència dels darrers temps mostrava que la producció catalana es 

decantava pel gènere de ficció davant del gènere documental, la situació l’any 2011 

(aconsegueix un 46%) va marcar un canvi de tendència.  

- Cal destacar l'atomització de la producció dins la indústria cinematogràfica de 

Catalunya. La majoria dels productors participen en només un projecte anualment: 

69% el 2009, 67% el 2010 i 81% el 2011. 

- La televisió pública de Catalunya va intervenir en 10, 19 i 9 produccions dels anys 

2009, 2010 i 2011, respectivament. Cal fer notar que la seva participació en projectes 

va baixar espectacularment el 2011, després que els 19 treballs en què va entrar l’any 

2010 contribuïssin  com a factor clau per arribar a la xifra de 96 produccions. 

- La fórmula de la coproducció segueix sent la més estesa en la indústria del cinema 

catalana. No obstant això, cal destacar que l’any 2011 (63%) el percentatge de 

coproduccions es va reduir considerablement respecte al 2010 (80%) i 2009 (70%).  

- El tipus de participació de les empreses catalanes va ser majoritària i altament 

significativa en el 85% de la coproducció realitzada. 

- El nombre de coproductors que intervenen en les coproduccions presenta unes 

variacions molt grans, que no permet establir cap tendència sobre la lògica dominant. 

- L’any 2011, la coproducció entre empreses catalanes exclusiva va baixar 

considerablement respecte a l’exercici 2010,  afavorint la coproducció entre empreses 

espanyoles i catalanes. 

- La coproducció entre empreses catalanes i d’altres de països europeus i 

iberoamericans va ser descendent (i l’any 2011 es ca registrar la xifra més baixa), a 

favor de la coproducció amb altres països del món. 

- Com ja havíem detectat l’any 2008, el pes de les coproduccions el solen portar 

productores d'àmbit català.  

-Com avanç dels resultats de 2012, es pot indicar que de les 67 pel·lícules de 

producció catalana 19 van ser projectes coproduïts amb productores d'altres 

comunitats autònomes, i 18 van ser coproduccions amb altres països. Les 30 

pel·lícules restants es divideixen entre produccions coproduïdes exclusivament entre 

empreses catalanes i produccions amb una única productora catalana. 

- En el 85% de les coproduccions de gènere documental, la participació de 

productores catalanes va ser majoritària i la meitat d'aquestes van ser realitzades 

entre empreses d'àmbit català. 

- Pel que fa a la llengua de producció, la pauta general és que les pel·lícules en versió 

original en castellà i català suposen un 70%-80% de la producció total. No obstant 
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això, l’any 2011 més del doble de les pel·lícules de producció catalana van ser 

produïdes en castellà. 

 
Panorama de la producció a Catalunya 2009-2010-2011 
Si ja en l'edició anterior destacàvem que el 2008 l’augment constant del nombre de 

produccions cinematogràfiques catalanes des del 2000 (malgrat que el 2001, 

puntualment, la xifra era inferior a l'any abans) es frenava, en els tres anys següents, i 

ja en plena crisi econòmica, el nombre de produccions varia de forma inusual. Mentre 

que el 2009 es mantenien les 74 produccions de 2008 (amb un descens respecte al 

2007) i l’any 2010 s'aconseguia la xifra més alta fins avui (96 produccions), el 2011 la 

xifra es va situar en 80 produccions (quadre 1). Cal observar, a més a més, que 

malgrat que en els anys analitzats la crisi estava en ple apogeu, les xifres assolides 

superen les dels anys anteriors. 

QUADRE 1. Evolució de la producció de llargmetratges catalans 2000-2011 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

Fent la comparativa del nivell de producció cinematogràfica amb altres països 

d'Europa (quadre 2) apreciem com en els últims anys Catalunya s’ha situat per davant 

de països com Holanda, Àustria, Dinamarca, Hongria i Polònia. La seva producció està 

molt igualada a la de Bèlgica i es col·loca poc per sota de la de Suïssa, que el 2006, 

2007 i 2008 la superava (QUADRE 2. Nom de films produïts entre 2006 i 2008 a 

diversos països europeus i als EUA). Com és evident, per les dimensions que abasten 

altres països, la producció cinematogràfica catalana no és comparable amb la dels 

grans països d’Europa: Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit. Molt menys encara 

amb les xifres que s'aconseguien a EUA (les seves xifres el 2011 són de 817 

produccions). No obstant això, és destacable que a Catalunya, per les dimensions 

econòmiques i demogràfiques més petitesa que els països amb els quals es compara, 
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la producció cinematogràfica és proporcionalment molt més alta. De fet, 

comparativament amb el Regne Unit, Catalunya aconseguia nivells molt alts de 

producció. La producció per al consum en el mercat espanyol és l’explicació plausible 

a aquesta situació. 

De la producció cinematogràfica espanyola dels últims anys (xifres una mica més 

altes) (QUADRE 2. Nom de films produïts entre 2006 i 2008 a diversos països 

europeus i als EUA) cal subratllar que -com ja succeïa en anys anteriors- al voltant del 

40 % va ser producció catalana. Concretament, l'any 2010, quan la xifra de 

produccions catalanes va arribar a 96 films, el percentatge de cinema català dins del 

cinema espanyol va ser del 48%. Gairebé la meitat del cinema produït a Espanya el 

2010 va ser d'origen català. 

 

QUADRE 2. Nombre de films produïts entre 2009-2011 a diversos països 
europeus i als EUA  

 
Font: elaboració pròpia amb dades de Screen Digest 

 
La producció catalana de 2008-2010-2011 segons la tipologia de l'OPA2 
Ja en l'informe corresponent a la producció cinematogràfica de 2005 l'OPA proposava 

una classificació dels films catalans en funció del grau de participació de les 

productores catalanes en el finançament. Simbòlica (entre l’1% i el 15%), minoritària 

(entre el 16% i el 30%), altament significativa (entre el 31% i el 50%) i majoritària (més 

del 50%).  

                                                            
2 Observatori de la Producció Audiovisual (www.upf.edu/opa). La classificació es troba a l’informe sobre producció 
cinematogràfica corresponent a l’any 2005 (http://www.upf.edu/depeca/opa/dossier0/info3.htm).  
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Com ja va passar en anys anteriors (QUADRE 4. Quotes de participació catalana en la 

producció de 2006 a 2008), en el període 2009-2010-2011 la fórmula de participació 

catalana en la producció generalment va ser majoritària (quadre 3): tres quartes parts 

parts de les produccions de Catalunya van tenir com a agents principals productores 

catalanes. La resta de produccions, per la seva banda, malgrat que hi era més habitual 

la participació altament significativa de les productores catalanes, es van repartir entre 

les altres tres fórmules de participació. Cal destacar que, potser a causa de l'augment 

de produccions catalanes, l’any 2010 (96 en total) el nombre de produccions amb 

participació altament significativa va pujar notablement. Quant a la participació 

minoritària i simbòlica de productores catalanes, cal assenyalar que amb prou feines 

va ocupar un 10% de la producció total. Aquest percentatge del 10%, malgrat que 

s'aconseguien xifres un 27% el 2007 i d'un 23 % el 2006 (QUADRE 4. Quotes de 

participació catalana en la producció de 2006 a 2008), ha tingut variacions poc 

significatives en els últims anys, encara que  les fórmules simbòlica i minoritària van a 

menys amb el pas dels anys. 

QUADRE 3. Quotes de participació catalana en la producció de 2009-2011  

 
 Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

 
Gènere de les pel·lícules catalanes 
Malgrat que el gènere de ficció va copar gran part de la producció catalana, el 2011 el 

nombre de documentals realitzats va créixer considerablement respecte als anys 

anteriors (quadre 4). Mentre que el 2009 i 2010 s'aconseguí la xifra de 26 i 28 

documentals respectivament, el 2011 se’n van produir 36. Quan la pauta era estar 
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entre un 20% i 35% (és el que era habitual des de 2006) (QUADRE 5. La producció 

catalana de 2006 a 2008: proporció de documentals i films de ficció), gairebé la meitat 

(45%) de la producció de 2011 va ser de gènere documental.  

El destacable ascens de la producció documental el 2011 en detriment de les 

produccions de ficció marca una tendència que tal vegada, a causa de la crisi, 

continuem veient en els propers anys. La proliferació de documentals a les sales fa 

que les perspectives de retorn econòmic i de  rendibilitat augmentin. 

 
QUADRE 4. La producció catalana de 2009-2011: proporció de documentals i 

films de ficció  

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

 
Els productors catalans amb activitat en el període 2009-2010-2011 
De la mateixa manera que en els anys precedents, en els exercicis analitzats en 

aquest informe, la majoria -69% el 2009, 67% el 2010 i 81% el 2011- de les 

productores catalanes van participar en un sol projecte per any (quadre 5). Ara bé, a 

pesar que l'atomització de la producció catalana va ser la norma habitual, en ocasions 

la proporció de productores amb dues o tres produccions a l'any va ser significativa: 

mentre que el 2008 aquest percentatge amb prou feines aconseguia el 20% (en anys 

anteriors es marcava una mitjana de 26%) (QUADRE 8. Estructura de la producció a 

Catalunya el 2008) (QUADRE 7. Estructura de la producció a Catalunya en el període 

2005-2007), el 2009 i 2010 es va aconseguir un percentatge superior al 30%. No 

obstant això, el 2011 aquest percentatge va baixar considerablement: el pes de les 

productores amb dos o tres films ni tan sols va arribar al 20%. Quant a les productores 

que realitzen més de tres projectes a l’any, cal destacar que el que va succeir el 2006 i 
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2007 (QUADRE 7. Estructura de la producció a Catalunya en el període 2005-2007) ja 

no va tornar a passar: La mitjana del nombre d’empreses que van participar en més de 

tres produccions anuals en aquests dos anys era del 15%. Els exercicis posteriors, la 

xifra en comptades ocasions aconsegueix arribar al 3,5 %: l’any 2008 un sol cas, tres 

el 2009 i el 2010, i només dos l’any 2011.  

 

Alhora, cal advertir que a TVC sempre ha estat un dels agents inclosos entre aquestes 

productores amb més produccions. Així, si identifiquem els agents  que participen en 

més de tres obres a l'any, tronem que la televisió pública de Catalunya va intervenir en 

10, 19 i 9 produccions els anys 2009, 2010 i 2011, respectivament. Per tant, complint 

amb una de les seves obligacions de televisió pública, es confirma que TVC és 

l’element clau de dinamització del teixit industrial de l'audiovisual català , coproduint 

continguts tant per a cinema com per a televisió. No obstant això, cal destacar que la 

seva participació en projectes va baixar espectacularment el 2011 després que el 2010 

participés en 19 treballs (una de les claus per aconseguir la xifra de 96 produccions). 

QUADRE 5. Estructura de la producció a Catalunya en el període 2009-2011  

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

Respecte a les altres empreses productores amb més de 3 títols a l'any, cal subratllar 

la participació en set projectes el 2010 de Eddie Saeta SA, les cinc produccions aquest 

mateix any de la productora d'animació Pic and Toons Services SA, les sis pel·lícules 

en les quals Versàtil Cinema SA participà el 2011 i les sis produccions de la 

controvertida i ja inactiva Producciones Kaplan SL el 2009. 

També cal assenyalar que dins d'aquesta atomització de la producció cinematogràfica 

hi ha algunes empreses que any rere any participen en algun que altre projecte. Són 

principalment els casos d’Ovideo TV SA, Mediaproducción SL, Escándalo Films SL, 
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Cromosoma SA, Els Films de la Rambla SA, Castelao Productions SA, Castelao 

Pictures SL i Nadir Films, que van produir un o més d'un film en els tres anys analitzats 

i alguna també el 2008 (QUADRE 10. Repartiment de la producció de llargmetratges 

entre els empreses productors a 2008). 

Per la seva banda, si atenem exclusivament a aquelles produccions de gènere 

documental, veiem que –succeïa el mateix en anys anteriors– (QUADRE 12. 

Distribució de la producció de llargmetratges de ficció per productors el 2008) en el 

període 2009-2010-2011 van ser poques les empreses productores que van realitzar 

més d'un documental l’any (quadre 6). Concretament, si descomptem les 

col·laboracions de TVC (cinc els dos primers anys i set el 2011) només van haver-hi 

12 productores que produïssin més d'un documental per any. 

QUADRE 6. Estructura de la producció de documentals a Catalunya en el període 
2009-2011  

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

Una dada significativa respecte a TVC és que el 45% de la seva producció va estar 

vinculada al gènere documental. En algun sentit, TVC va reforçar els dos gèneres de 

manera equitativa al llarg del període que abasta l’informe. De la mateixa manera, tant 

Eddie Saeta SA com  Produccions Kaplan SL van ser productores que van col·laborar 

en projectes de tots dos gèneres el 2009 i 2010. Cromosoma SA, encara que amb 

menys activitat que les anteriors, també es va dedicar a produir per a tots dos gèneres 

en aquests anys.   

Precisament, en el gènere ficció (quadre 7), malgrat que l'atomització va ser una mica 

inferior –van ser més les productores amb dues i tres produccions a l'any– la tònica va 

seguir sent la mateixa. Castelao Pictures SL, Castelao Productions SA, 



  Informes 

 

 

9 

 

Mediaproducción SL, Versàtil Cinema SL, són algunes de les productores que solen 

dur a terme un parell de projectes mínim a l'any. 

 

QUADRE 7. Estructura de la producció de films de ficció a Catalunya en el 
període 2009-2011 (COMPARABLE) 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

 

Les dificultats que pot implicar involucrar-se en més d'un projecte a l'any, atesa la 

dimensió de les empreses d’aquí, apunta com a causa de la significativa atomització 

de la producció. Encara que la fórmula de la coproducció permet abastar més d'una 

producció, per la disminució dels riscos i l’esforç de cada productor, a la vista del 

estadístiques no sembla suficient perquè les empreses s'associïn més sovint i 

comparteixin més projectes. En aquest sentit, cal fer notar que en el cas de les 

productores amb més volum de produccions l'any, en comptades ocasions treballen 

com a productora única. 

Dit això, destaca també de l’anàlisi de les dades que la fórmula que fa possible la 

producció de més d'un projecte a l'any és la coproducció. Les productores amb més 

volum de títols a l'any treballen en pocs projectes com a productora única. En el sector 

audiovisual en general, i a Catalunya en particular, és pràctica molt comuna 

l'associació entre productores.  

Les coproduccions cinematogràfiques dels anys 2009-2010-2011 
La fórmula de la coproducció va ser una constant al llarg dels període 2009-2010-2011 

(quadre 8). No obstant això, i malgrat que la balança sempre es va decantar del costat 

de les coproduccions, hi ha una variació del percentatge entre els tres anys. Mentre 



  Informes 

 

 

10 

 

que el 2009 pràcticament un 70% (50 de 74) de les produccions eren coproduccions, 

el 2010 el percentatge va assolir gairebé un 80% (74 de 96). Va ser el 2011 l'any que, 

malgrat obtenir el 62% (50 de 80), va registrar el menor percentatge de coproduccions. 

La tendència registrada els anys anteriors (QUADRE 13. Evolució de la producció i la 

coproducció (2005-2008)), de 2005 a 2008, en el sentit que les coproduccions 

pugessin cada any una mica més contrasta amb els altibaixos que es detecten en els 

exercicis analitzats en aquest informe. Caldrà verificar amb les dades de 2012 per 

veure si la caiguda registrada el 2011 respon a una dinàmica nova dins de la indústria 

cinematogràfica. Tal vegada, la coproducció deixi pas a una altra fórmula o estratègia, 

atesa la crisi del sector i les nous aires en les polítiques de suport a la cinematografia a 

l’estat espanyol. 

QUADRE 8. Evolució de la producció i la coproducció (2009-2010-2011) 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

Si ens centrem en el tipus de participació de les empreses catalanes en les 

coproduccions de 2009 a 2011 (quadre 9) veiem que el 85% va ser majoritària o 

altament significativa. En conseqüència, es pot dir que en les coproduccions els socis 

catalans assumeixen, com a norma general, la totalitat del pes del projecte. Únicament 

en un 15% dels casos les productores catalanes van adoptar un rol simbòlic o 

minoritari en les coproduccions dels anys analitzats.  

En aquest sentit, la proporció de la participació de les productores catalanes en les 

coproduccions és molt similar a la qual es va registrar en anys anteriors (QUADRE 15. 

Coproduccions per tipus de participació 2008). 

 
QUADRE 9. Coproduccions per tipus de participació 2009-2010-2011 
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

Un altre aspecte destacable de les dades que s’analitzen aquí és que, mentre la pauta 

habitual ha estat un repartiment equilibrat entre les coproduccions amb dos 

coproductors i entre més de dos coproductors, el 2011 la balança es va desnivellar 

considerablement (64%) cap a les coproduccions amb diversitat de productors (quadre 

10). A més, el nombre de coproductors en les coproduccions és una dada variable que 

sembla no regir-se per cap lògica: si el 2006 la majoria (més del 65%) eren 

coproduccions amb més de dos coproductors, el 2007 i 2008 la balança es va 

decantar cap a les coproduccions amb dos coproductors (QUADRE 16. Coproduccions 

per nomeni de coproductors 2008); els darrers tres exercicis mostren que el 2009 i el 

2011 (en ambdós casos amb el 55%) la xifra va caure del costat de les coproduccions 

de més de dos coproductors, mentre que el 2010 el 52% de les coproduccions van ser 

realitzades per més de dues productores. 

Pel que fa a les fórmules de coproducció (quadre 11), hem de destacar sobretot que 

l’any 2010 la xifra de coproduccions realitzades exclusivament entre productores 

catalanes va sobrepassar a la de les coproduccions realitzades entre empreses 

catalanes i espanyoles: quan normalment la fórmula de la coproducció es basa en la 

col·laboració entre productores catalanes i espanyoles –el 2008 es va aconseguir un 

percentatge de fins a de el 45% (QUADRE 17. Coproduccions per fórmula de 

coproducció 2008)–, el 2010 la tendència va canviar. No obstant això, cal advertir que 

ja el 2009 el nombre de coproduccions exclusivament catalanes (16 títols) i el nombre 

de coproduccions entre productores catalanes i espanyoles (17 títols) es van 

equiparar. El 2011, per contra, es van registrar 24 coproduccions entre productores 

catalanes i espanyoles i 13 entre productores catalanes. Caldrà esperar a veure com 
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evoluciona en els propers anys per a verificar si hi ha una tendència favorable a les 

coproduccions entre empreses catalanes i espanyoles.  

En referència a les coproduccions amb la resta de països europeus, i a la coproducció 

iberoamericana, del període 2009-2010-2011, s’observa que es va produir una 

baixada: la coproducció europea, que el 2009 aconseguia al voltant del 20% del total 

(10 pel·lícules), el 2010 va suposar una mica més del 10% (malgrat tractar-se de 9 

títols) i el 2011 confirmava la xifra a la baixa amb el 9% (6 títols); la coproducció 

iberoamericana, per la seva banda, va passar de la xifra del 13% (7 pel·lícules) el 

2009, al  6% el 2010 (cinc títols) i el 8% (4 títols) el 2011, sense que es pugui apuntar 

una tendència clara.  

Si, però, que es pot afegir que aquest descens en la coproducció europea i 

iberoamericana va anar a favor de la quota de la coproducció catalana amb la resta de 

països del món: mentre el 2009 no n’ hi va haver cap, el 2010 i 2011 es van registrar 5 

i 3 pel·lícules amb aquesta fórmula, respectivament. 

 
QUADRE 10. Coproduccions per nombre de coproductors 2009-2010-2011 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

 
 
 
 
 
 



  Informes 

 

 

13 

 

QUADRE 11. Coproduccions per fórmula de coproducció 2009-2010-2011 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

En creuar les dades de participació amb la fórmula de la coproducció per als anys  

2009 a 2011 (quadre 12), s'observa l'absència –per definició– de les coproduccions 

catalanes amb participació simbòlica, minoritària o altament significativa i l'evident 

participació majoritària en totes elles. 

Al contrari, dins de la coproducció espanyola, la participació de les productores 

catalanes va estar més repartida. L'any 2009, 13 de les 16 coproduccions espanyoles 

van tenir una participació majoritària (10 casos) o altament significativa (4 casos) de 

les productores catalanes. Només en tres ocasions la coproducció va tenir més pes 

per part de les productores espanyoles. El 2010, novament la participació catalana va 

tenir una major presència en les coproduccions espanyoles. No obstant això, a 

diferència de l'any anterior, el 2010 van ser més les coproduccions espanyoles amb 

participació catalana altament significativa (10 títols) que les de participació catalana 

majoritària (7 títols). Únicament en tres ocasions la participació catalana va ser 

minoritària (3 casos) i simbòlica (0). Finalment el 2011, de les 24 coproduccions 

espanyoles 19 van tenir participació catalana de forma majoritària (14 films) i altament 

significativa (5 films). Encara que el 2011 va haver-hi alguna producció més amb 

participació simbòlica (3 films) i minoritària (2 films), aquesta fórmula de coproducció 

segueix sent residual.  

En les coproduccions europees es troba més diversitat en les formes de participació 

de les productores catalanes durant els tres anys. Encara que la pauta més comú és la 

de participar de manera majoritària (10 pel·lícules), hi ha coproduccions de participació 

altament significativa (5 pel·lícules), minoritària (4 pel·lícules) i simbòlica (4 pel·lícules).  
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La coproducció iberoamericana, per la seva banda, va tenir una participació catalana 

simbòlica i minoritària pràcticament nul·la (4 en total) i una participació majoritària i 

altament significativa (12 en total) destacable.  

Les vegades que va haver-hi coproducció amb altres països (el 2009 no n’hi va haver), 

només van donar-se les modalitats de participació de tipus majoritària i altament 

significativa (7). 

Com ja passava el 2008 (QUADRE 18 Coproduccions per tipus de participació i 

fórmula de coproducció 2008), el pes de les coproduccions el solen portar productores 

d'àmbit català.  

 

QUADRE 12 Coproduccions per tipus de participació i fórmula de coproducció 
2009-2010-2011 

 

 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 
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Des del punt de vista del gènere, s'observa que en el 85% de les coproduccions de 

gènere documental la participació de productores catalanes va ser majoritària (quadre 

13). Al seu torn, cal subratllar que en relació amb el gènere, la fórmula de treball de les 

coproduccions del període  2009-2010-2011 va estar repartida entre la coproducció 

entre empreses catalanes (42%) i la coproducció entre empreses catalanes i 

espanyoles (38%) (quadre 14). 

 

 

QUADRE 13 Coproduccions del gènere  documental per tipus de participació a 
2009-2010-2011 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

QUADRE 14 Coproduccions del gènere  documental per fórmula de coproducció 
a 2009-2010-2011 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

 
La llengua del cinema català 
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Pel que fa a la llengua de producció, cal assenyalar que les pel·lícules amb producció 

catalana es reparteixen –com és lògic– entre pel·lícules de versió original en català i 

en versió original en castellà: el 2009 i els anys següents els percentatges de 

produccions en ambdues versions van ser del 73%, del 80% i del 78%, respectivament 

(quadre 15). D’altra banda, cal dir que la proporció de les produccions en castellà van 

anar en augment en detriment de les produccions en català: mentre que el 2009 es 

registrava una xifra igual en ambdues llengües (27 i 27), el 2010 i 2011 aquesta equitat 

es va esvair a favor de les produccions en castellà: les 46 produccions en castellà 

davant de les 31 en català del 2010, i el balanç de  45 a 18 del 2011 fan que el 

percentatge de produccions en castellà augmenti àmpliament.  

A més d'en català i en castellà, en aquests anys també va haver-hi 7 produccions 

(2009), 11 (2010) i 6 (2011) en anglès. També es van rodar produccions en altres 

idiomes (4 l’any 2009, 7 el següent i 3 més el 2011),  i 4 produccions sense diàlegs en 

els tres anys.  

Després de la ruptura de la tendència marcada el 2009, sembla que el 2010 i 2011 tot 

va tornar a la normalitat d'anys anteriors (QUADRE 20. Percentatge de produccions 

per llengua de V.O. (2005-2008)). 

QUADRE 15. Percentatge de produccions per llengua de V.O. (2009-2010-2011) 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

*es refereix a dades no disponibles des de la font. 

**són produccions rodades en més d'una llengua. En ocasions es poden trobar 

produccions en castellà i català. 
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El perfil de les produccions catalanes amb versió original en català 

Tenint en compte el gènere de les produccions en versió original catalana, cal destacar 

que, encara que el 2009 i 2010 es registrés un percentatge de produccions de ficció 

del 70%, el 2011 el gènere documental va aconseguir gairebé un 60%.  I s’ha d’afegir 

que el 2011 també va haver-hi un canvi en la forma de producció en les produccions 

en versió original catalana: va haver-hi  un nombre més gran de produccions en 

llengua catalana produïdes per un únic productor. 

Al seu torn, si ens centrem en el tipus de participació de les coproduccions en versió 

original catalana (les de productor únic són de participació majoritària) veiem que, com 

és previsible, totes les produccions en llengua catalana tenen participació majoritària 

(hi ha un parell de produccions de participació altament significativa entre 2010 i 2011) 

de productores catalanes. 

De la mateixa manera, cal dir que gairebé la totalitat de coproduccions en versió 

original catalana estan realitzades entre empreses catalanes. Tot i això, va haver-hi un 

cas de coproducció europea el 2009, dues de coproducció espanyola el 2010 i una 

coproducció iberoamericana el 2011. 

 

Algunes dades sobre la producció a Catalunya el 2012 
En tancar aquest informe sobre el període 2009-2011, es poden afegir ja algunes 

primeres referències estadístiques sobre els resultats de l’exercici de 20123.  

El nombre de produccions el 2012 va baixar a 67 i es col·loca per sota de les xifres 

registrades el 2006 (72). D'aquestes 67 pel·lícules de producció catalana, 19 van ser 

projectes coproduïts amb productores d'altres comunitats autònomes, i 18 van ser 

coproduccions amb altres països. Les 30 pel·lícules restants es divideixen entre 

produccions coproduïdes exclusivament entre empreses catalanes i produccions amb 

una única productora catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Dades aparegudes en el diari La Vanguardia el passat 11 de març de 2013 referits a  la comptabilitat 
oficial de l'ICAA. 
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QUADRE 16. Evolució de la producció de llargmetratges catalans 2000-2012 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’ICEC 

Segons les últimes dades publicades per La Vanguardia sembla que aquest important 

descens en la producció de Catalunya no te aires de frenar-se a principis de 2013. 

Segons el diari, mentre en aquestes dates el 2012 hi havia 15 projectes en marxa, en 

els primers mesos de l’any actual només hi n’ha tres. 

 

 


