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La nit dels Goya i els dies previs es va manifestar en públic un estat d’ànim positiu en la
indústria espanyola del cinema, fruit de les bones dades assolides pels films espanyols
(catalans inclosos) en les sales d’exhibició, amb augment de l’assistència i de la quota de
mercat que els pertoca, segons les dades de Rentrak. Malgrat l’impasse de crisi en què es
troba la revisió de les polítiques de suport governamental al sector, tant pel que fa al sistema
d’ajuts a la producció com per la impossibilitat d’aconseguir que les autoritats reculin i retornin
l’IVA a uns nivells homologables amb la resta d’Europa, el sector infla pit davant uns indicadors
clarament positius.
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A escala europea, dos estudis acabats de presentar els darrers dies, el de Media Salles i el
l’Observatori Europeu de l’Audiovisual també aposten per presentar una lleugera millora de
les xifres de 2014, encara que amb dades provisionals, i en diversos països ja es coneixen les
primeres dades del balanç anual i el seu significat. Per tant, és moment per a ferne una
observació conjunta.
En el cas espanyol, els 87 milions d’espectadors en sala comporten una millora del 13% sobre
els pèssims resultats de 2013 i trenquen una tendència negativa que s’estén tot al llarg del
segle XXI, amb escasses excepcions (2004 i 2009, només). Tot i que és lògica la satisfacció del
sector, no es poden llençar les campanes al vol precipitadament:i de la mateixa manera que
s’ha culpat imprecisament l’augment de l’IVA sobre les entrades de tots els mals, com si no hi
hagués altres raons a afegir a les causes de la debacle, tampoc ara cal responsabilitzar la bona
qualitat del cinema que es fa i la intel·ligència de les accions promocionals com la Festa del
Cinema de la recuperació del públic. Cal esperar a veure com segueix el mercat els propers
mesos.
De la mateixa manera, tot i la satisfacció per l’èxit de taquilla d’algunes produccions espanyoles
(i catalanes), que han fet doblar pràcticament el nombre d’entrades de cinema espanyol (prop
de 22 milions d’entrades, per 11 milions l’any anterior), la xifra s’equipara amb les de 2005 i
2003, però és encara lluny dels 26 milions de 2001. Això si, amb una concentració enorme dels
espectadors en un nombre molt reduït de títols (tots ells amb un gran suport promocional dels
operadors de televisió que hi han participat).
L’altra cara de la moneda correspon al cinema dels Estats Units i el seu impacte en el
comportament global del negoci de les sales, ja que més enllà que l’any 2014 no hi hagués
grans films arrossegadors de públic –un fenomen que ha influït en tots els altres països també
manté la davallada ininterrompuda tot al llarg del segle XXI (amb l’excepció de 2004), i amb 65
milions d’entrades venudes s’acosta ja a la meitat del que feia a principis de segle i condiciona
absolutament els resultats del sector.
Un darrer apunt per al cas espanyol i, de retruc, el català: el preu mitjà de les entrades va
baixar 50 cèntims, per a situarse en els sis euros durant l’any 2014, pràcticament igual que
l’any 2008. Es tracta de la reducció de preu més gran de tots els països europeus, d’acord amb
les dades de Media Salles, i coincideix amb el fet que Espanya és el país europeu en el qual
més va créixer la freqüentació de les sales. Les festes del cinema, les promocions i, en
definitiva, les accions de màrqueting que comencen a veure’s ja com a imprescindibles per al
manteniment de les sales com a circuit de distribució i accés al cinema són probablement les

http://opa.upf.edu/blog/lassistencialessalesdecinemavaaugmentarel2014perocalmatisarlafirmacio

1/4

2017531

OPA  Observatori de la Producció Audiovisual

màximes responsables dels resultats positius de 2014, i potser les úniques, atès l’escàs
impacte encara de la persecució del consum il·legítim via internet.
Preu mitjà de l’entrada en els països d’Europa Occidental (20032014)

Font: Mediasalles.it

Escenari internacional
França, un cop més, és el país europeu que ofereix unes millors prestacions de la seva
indústria del cinema, amb el permís dels bons resultats del cinema espanyol, i justament en
una mala temporada de la indústria dels Estats Units, que va punxar no només en diversos
llocs d’Europa sinó també al seu mercat interior, amb una baixada del box office del 5,2%
respecte a l’exercici anterior (http://variety.com, 1 de gener de 2015) i del 6% pel que fa a
entrades venudes, obtenint el pitjor resultat en 19 anys (http://www.hollywoodreporter.com,
31 de desembre de 2014).
A França, doncs, va pujar l’assistència, per tornar a recuperar els 200 milions d’entrades
venudes (208,4%, un 7,7% superior a la xifra de 2013) i acostarse al rècord de 2011 (217,2
milions d’entrades) i a una marca històrica, de quan el cinema era el rei de l’audiovisual per
absència d’alternatives: els 211,5 milions de l’any 1967 (http://cnc.fr/web/fr). Cal destacar
també que els francesos poden fer gala del 44% de quota de mercat del cinema nacional, un
percentatge molt pròxim al magnífic registre de 2008 (45,5%), que els darrers anys havia
quedat lluny. De fet, els 91,6 milions d’espectadors en sala del cinema francès configuren
també el millor registre des de 1984 (i per a comparar, el cinema espanyol celebra haver arribat
a 21,7 milions d’entrades per al cinema propi) i els tres primer llocs del rànquing van ser
ocupats per tres films francesos.
Al Regne Unit, les coses no van anar tant bé, amb els dos indicadors a la baixa: del 2% en
recaptació i del 5% en entrades venudes (http://www.bfi.org.uk). Aquest resultat s’interpreta
com a manteniment de la tònica d’altibaixos que caracteritzen el mercat de sales d’exhibició
britànic des de fa anys. També aquí, la mala collita del cinema nordamericà va contribuir a
augmentar el pes del cinema independent nacional, fins a assolir el rècord amb gairebé el 16%
de les entrades (l’any anterior fou del 6%).
I a Itàlia, les dades provisionals (http://www.anica.it) també apunten a una baixada de la
recaptació al voltant del 7%, que va afectar sobretot al cinema dels Estats Units (del 53% de
2013 al 49% de 2014, en quota respecte a les entrades venudes) i al cinema nacional i amb
corpoducció (del 31% al 27%), per a un mercat que va quedarse en 91,5 milions d’espectadors
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(un 6% menys dels 97,4 milions que va atraure l’any 2013), tot i que el preu mitjà de l’entrada,
com a Espanya o a França va baixa (no així al Regne Unit i als Estats Units).
El mercat europeu
Des d’una perspectiva global europea, l’estudi que anualment realitza Media Salles apunta com
a dada provisional un augment de l’1,3% per al mercat de 33 països que inclou. Però amb
importants diferències entre ells. Així , a la part d’Europa Occidental les caigudes de la majoria
dels grans estats se situen al voltant del 57%, inferior a la d’anys anteriors, i l’equilibri
s’estableix gràcies als augments de França i d’Espanya, que s’escapen de la tònica general.
Espectadors en sales als països d’Europa Occidental (20032014).
En milers d’entrades venudes

Font: Mediasalles.it

A grans trets, les xifres de Media Salles coincideixen amb les que proporciona també l’estudi
anual de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual, per al conjunt dels 28 països de la Unió
Europea. Globalment, l’OEA detecta un lleuger augment de les entrades venudes, que trenca la
tendència a la baixa des de 2010. I coincideix amb Media Salles en atribuir a Espanya i França
aquest repunt.
Entrades venudes a la Unió Europea (20052014), en milions
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Dades clau del cinema en sales a Europa, 20132014 (provisionals)
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Balanç
A la vista d’aquestes dades, es pot apuntar que no hi ha indicis suficients per a augurar una
remuntada en l’assistència a les sales de cinema, sinó més aviat al contrari: la major part dels
països han frenat el ritme de la caiguda d’espectadors en un any dolent per al cinema dels
Estats Units. Ara bé, es fan visibles dos factors que poden influir en aquesta tendència: la
política de preus a la baixa actua com a revulsiu i permet el retorn del públic, i la promoció amb
molts recursos del cinema domèstic crea demanda cap a les sales. Espanya i França així ho
mostren.

© Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 1012. 08002 Barcelona | T. +34 542 20 00

http://opa.upf.edu/blog/lassistencialessalesdecinemavaaugmentarel2014perocalmatisarlafirmacio

4/4

