2017531

OPA  Observatori de la Producció Audiovisual

BLOG
MAIG 2017

L’audiència de TV3 està en
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competència no està molt millor
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El sector de la producció
televisiva a Europa s’està
concentrant a passos gegants
Els ajuts al cinema i l’audiovisual
a França, explicats pel CNC
GENER 2017

La ‘nova’ BBC: finançament
estable i expansió controlada
DESEMBRE 2016

Resum del col·loqui “Perspectives i
polítiques per a la producció de cinema a
Catalunya”, celebrat a la UPF el 25 de febrer
de 2014
26 FEBRER 2014
REINALD BESALÚ

El passat 25 de febrer l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) va organitzar un
col·loqui amb motiu de la presentació del treball de Carles José “Una dècada de producció
cinematogràfica a Catalunya (20022011)”. L’acte va comptar amb la presència del Conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, el conseller delegat de Filmax, Carlos Fernández, i el productor i
fundador d’Ikiru Films, Edmon Roch, a més del mateix autor de l’estudi. La moderació del
col·loqui va anar a càrrec de Joan Corbella, director de l’OPA.
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ordre audiovisual mundial
NOVEMBRE 2016

L’OPA analitza el present de la
producció audiovisual catalana i
apunta els seus reptes de futur
Seixanta anys de televisió a
Espanya (i a Catalunya): i ara
què?
OCTUBRE 2016

La irrupció del Facebook Live a
l'escenari audiovisual
SETEMBRE 2016

Del Broadcasting al Media: les
corporacions públiques
europees i l'ecosistema digital

http://youtu.be/xeBHFL06sY4
José va aportar les xifres més rellevants sobre la producció i exhibició dels films catalans que
recull el seu treball: dels 1.595 films produïts a Espanya entre 2002 i 2011, 597 van ser
totalment o parcialment catalans, cosa que situa Catalunya en els primers llocs del rànquing de
producció de cinema a Europa. José va remarcar, però, que per a poder entendre quina és la
dimensió del sector cal complementar les xifres de producció amb altres dades. Així, per
exemple, l’autor va destacar que a Catalunya hi ha moltes coproduccions minoritàries i hi té
molt de pes el cinema documental. D’altra banda, la recaptació en sales es concentra en uns
pocs films (el 5% s’enduen el 50% de la recaptació), mentre que la meitat dels films estrenats
tenen menys de 25.000 espectadors en sales. José també va explicar que, al llarg de la dècada
estudiada, a Catalunya es van invertir en cinema 1.277 milions d’Euros, cosa que suposa el
25% de la inversió estatal. Per últim, l’autor va voler remarcar la necessitat d’una major
cooperació entre l’administració, el sector i les universitats per a poder dissenyar estratègies de
futur amb més garanties.
http://youtu.be/UdjSx36wvY
Carlos Fernández va començar la seva intervenció afirmant que les solucions als problemes de
la indústria cinematogràfica a Catalunya vindran del mateix sector, i va reivindicar la figura del
productor com algú que emprèn i crea riquesa assumint un risc. Va afirmar que a Catalunya hi
ha molt talent, cosa que ha permès atreure un nombre important de coproduccions
internacionals, i tot i que va admetre que els resultats de la cinematografia catalana a la
taquilla, en termes generals, no són bons, va considerar que l’important per a un film és assolir
els objectius marcats abans d’iniciarne la producció. Fernández també va explicar que
considera important que una empresa assumeixi diverses produccions alhora, ja que això
permet que les apostes que no surten bé es vegin compensades per les que sí que tenen èxit.
En concret, va explicar que Filmax, entre 2004 i 2012, va invertir 142 milions d’Euros en 26
pel·lícules.
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Pel que fa a les qüestions de finançament, Fernández va voler remarcar, en primer lloc, que és
fals que el cinema estigui molt subvencionat, i va explicar que, en el cas de Filmax, les
aportacions públiques han suposat només entre un 13% i un 16% de la inversió realitzada en el
període 20042012. Tot i això, Fernández sí que va reivindicar un nou acord polític estable com
el que es va produir a Catalunya 10 anys enrere, que va establir línies de finançament per al
cinema de l’Institut Català de Finances i que va permetre que la producció augmentés molt.
Segons el productor, ara caldria recuperar aquell esperit i aprofitar que el cinema català ja té
una imatge al món per a trobar fórmules que permetin que els fons d’inversió puguin finançar el
cinema i per establir incentius fiscals a la producció.
http://youtu.be/pDXhCFlmXxY
Edmon Roch, que va afirmar que subscrivia tot allò que havia dit Carlos Fernández, va voler
destacar certs aspectes del treball de José que donen lloc a l’optimisme. Primerament, la
constatació que el cinema català és molt competitiu, ja que el cost de producció és molt menor
que el dels països de l’entorn. En segon lloc, l’existència d’un teixit industrial molt bo que atreu
produccions internacionals, i que encara n’atrauria més si s’establissin incentius fiscals. També
el fet que Catalunya és la locomotora d’Espanya en qüestions de producció de cinema, i que
els films catalans no ho basen tot en la subvenció pública, que suposa com a màxim el 28% del
capital total d’un film. Per últim, el paper jugat per TV3, no només en el finançament de les
produccions, sinó també en la seva promoció i difusió.
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Roch, però, també va voler remarcar aspectes negatius: per exemple, la gran concentració de
la recaptació en uns pocs films o el fet que hi hagi films que no s’arriben a estrenar mai.
Finalment, el productor d’Ikiru Films va reivindicar ambició per aprofitar les oportunitats
d’internacionalització que té el cinema català, ja que és l’única manera de ferlo viable, i va
demanar explorar vies més sostenibles per a articular l’aportació pública al cinema.
http://youtu.be/c5KcELWnWt4
Per últim, el conseller de Cultura va iniciar la seva intervenció reivindicant la importància de les
xifres en el món de la cultura, que permeten evidenciar que el sector cultural és un dels sectors
menys subvencionats del nostre entorn social, tot i els mites en sentit contrari. En la mateixa
línia que Fernández i Roch, va destacar la capacitat emprenedora, el talent, la competitivitat i
els nivells de producció del cinema català, i va lamentar el poc èxit d’aquest cinema a la taquilla
i el fet que hi hagi films que no s’arribin a estrenar (fenomen que, segons el conseller, s’explica
tant per factors de la producció com per factors de l’exhibició). Mascarell també va explicar que
el sistema de suport públic a la producció de cinema s’està refundant per ferlo més solvent que
el sistema de subvencions. En aquest sentit, va defensar l’aplicació del tribut a les companyies
operadores d’Internet, que permetria recaptar a l’entorn d’uns 20 milions d’Euros cada any
(xifra equivalent a les aportacions al cinema que havien vingut fent conjuntament ICEC, ICAA i
TVC). Tot i això, el conseller va admetre que el model del tribut no és suficient, i que caldria que
Catalunya tingués capacitat normativa per a poder facilitar l’entrada de fons d’inversió, per
establir fórmules de mecenatge, per establir l’IVA i per fer respectar la propietat intel·lectual.
http://youtu.be/nabr0ZD6UiY
Mascarell també va destacar el programa Europa Creativa com una oportunitat molt important
de coproducció per a les productores catalanes, va reivindicar tant el cinema industrial com el
d’autor i va afirmar que el cinema retorna, tant a nivell simbòlic com a nivell econòmic, molt més
d’allò que ens costa. Finalment, el conseller també va demanar que els exhibidors busquin
noves fórmules per a fer que la gent torni al cinema, ja que als països de l’entorn la davallada
en l’assistència no ha estat tan gran com aquí. En aquest sentit, va considerar que la
digitalització de les sales obre noves oportunitats.

http://opa.upf.edu/blog/resumdelcolloquiperspectivesipolitiqueslaproducciodecinemacatalunyacelebratlaupf

3/4

2017531

OPA  Observatori de la Producció Audiovisual

El llibre “Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (20022011)”, de Carles José,
es pot descarregar al web de l'OPA
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