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Apunts de l’estiu i qüestions pendents a Catalunya, Espanya i el món

Un cop entrem al setembre, l’estiu informatiu s’acaba per donar pas a una tardor avançada que
en l’audiovisual depararà novetats,  resposta a temes pendents de resoldre i expectatives prou
diferents  per  als  qui  participen  del  paisatge  de  la  televisió,  el  cinema  i  el  creixent  ventall  de
serveis que  lentament es van consolidant. Per això, pot ser útil  fer un repàs breu a aquestes
qüestions, i sobretot recollir també què ha deixat l’estiu, tan a una Catalunya pendent del 27S
com en el mapa espanyol i en l’escenari internacional.

De  forma generalitzada,  en  la majoria  dels    països  occidentals  les  dades  tancades  al  juliol  i
referides al primer  semestre de 2015, porten a preveure uns bons  resultats publicitaris en el
terreny de la televisió  per a aquest any, tot i que encara lluny de les xifres d’abans de la crisi
econòmics. Ara bé, aquestes xifres potser ja no s’assoliran mai, a la vista d’un altre indicador:
també  de  forma  generalitzada,  el  primer  semestre  ha  permès  certificar  que  el  consum  de
televisió  lineal  disminueix  a  gairebé  tot  arreu.  Que  la  mitjana  de  minuts  diaris  que  homes  i
dones passen davant la petita pantalla per veure programació en directe decau es va començar
a percebre clarament als Estats Units ja a meitats de 2014, i ara és un fenomen nítid en molts
països,  i  ja  no  només  entre  els  infants  i  joves,  i    per  reblar  el  clau,  al  juliol  d’enguany  els
principals canals de pagament dels estats Units van tenir una davallada d’audiència apreciable
respecte al juliol anterior.

Altrament,  el  volum  del  consum  de  televisió  no  lineal  és  ja  molt  més  que  una  anècdota
estadística que permet als operadors argumentar que allò que  importa és que el  nombre de
minuts de consum de televisió segueix augmentant any rere any. Essent això cert –veiem més
minuts  diaris,  encara  que  en  llocs  com  l’estat  espanyol    tot  just  fa  uns  mesos  que  s’ha
començat a mesurar públicament el consum en diferit la seva transcendència és enorme: obre
les portes a altres proveïdors d’accés als continguts (dispositius d’accés a televisió connectada
i OTT de diversos tipus), i comença a posar en quarantena alguna de les bases de l’economia
de  l’audiovisual.  Si  la  reducció  del  consum  lineal  afecta  la  publicitat  que  anirà  als  canals  de
televisió  clàssics,  l’aparició  d’altres  proveïdors  d’accés  o  de  continguts  no  només  permet
repartir  el  pastís  de  la  venda  programàtica  d’anuncis,  sinó  que  afecta  també  a  l’altra  font
d’ingressos, els usuaris. Als Estats Units, els darrers anys   venen debatent sobre  l’existència
significativa o no del cordcutting (cancel·lació de la subscripció al paquet de canals de televisió
de pagament per cable o per satèl·lit,  i ara per  IPTV)  , però els diversos estudis publicats al
llarg del mes d’agost coincideixen per primer cop a certificar que és ja un fenomen consolidat
en  l’economia de  l’audiovisual:  la quasi  totalitat dels proveïdors de televisió de pagament van
baixar la xifra de subscriptors el segon trimestre de 2015.

A partir d’ara,  proveïdors de serveis de pagament i les cadenes de televisió es plantegen com
sortirne menys damnats. Pot  ser  a  la manera d’HBO  , CBS  i  altres  creant  serveis d’accés
OTT  als  continguts  del  programador  via  internet,  competint  amb  Netflix,  Hulu  i  Amazon,  o
reaccionant amb la lentitud de Disney, que malgrat reconèixer que el seu canal estrella ESPN,
líder d’esports, perd subscriptors, considera que encara no ha arribat el moment de separarlo
dels  paquets  que  comercialitzen  els  operadors  de  televisió  de  pagament,  ja  que ara  per  ara
segueix essent el més contractat arreu del país.

Les  causes  del cordcutting    són  diverses,  i  encara  que  a  Europa  es manifesta  encara molt
tímidament en alguns països i que el model de negoci és molt diferent al dels Estats Units (allà,
bona  part  dels  ingressos  de  les  networks  ve  de  l’import  que  les  plataformes  paguen  a  les
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cadenes per cada subscriptor), atès que la contribució del pagament de l’usuari cada cop serà
més  important per a  l’economia de  la  televisió en detriment de  la publicitat, caldrà veure com
evoluciona el mercat de l’audiovisual de pagament i com afecten les causes a cada país, i amb
quines conseqüències.

La  primera  i  més  popular  de  les  explicacions  és    l’impacte  de  les  ofertes  de  serveis  de
subscripció a  vídeo a la carta (SVOD en anglès), que de moment tenen un gran èxit als Estats
Units,  i  dins  d’Europa  sobretot  al  Regne  Unit  ,  Holanda  i  d’alguna  manera  als  països
escandinaus, gràcies a Netflix, mentre que a França i Alemanya aquesta marca no ha assolit
destacar davant la concurrència, un any després del seu llançament. Caldrà veure què passa a
partir de la tardor a Espanya, Itàlia i Portugal.

La segona explicació de la crisi incipient de la televisió de pagament és l’elevat preu que es fa
pagar als usuaris, per paquets amb una xifra enorme de canals i  que segueix augmentant, tot  i
que la majoria són ignorats pels usuaris, que fa anys que han estabilitzat  un sostre de no més
de 17 canals en el consum habitual d’una llar als Estats Units, segons Nielsen. La competència
pels drets esportius és sobretot allò que ha encarit el preu, un fenomen que s’està replicant ja
en països europeus on hi ha concurrència entre plataformes, pel futbol, el rugbi o els esports de
motor. El  cas britànic,  amb  la  lluita entre  l’hegemònica Sky  i    la  telefònica anglesa  (BT) pels
esports  i  pels  subscriptors,  o  els  de  França  o  Holanda  i,  evidentment,  el  cas  espanyol,
permetran avaluar si hi ha un punt en què el trasllat a l’usuari de l’augment de costos trenca la
tendència  al  creixement  de  la  televisió  de  pagament.  Alhora,  a  Itàlia  s’ha  produït  un  altre
conflicte a  finals d’estiu, per  l’exigència de Mediaset que  la plataforma Sky  li  remuneri per  la
inclusió dels seus canals, atès que té els drets de la part més important del futbol.

D’altra banda,  hi  ha encara una  tercera  idea en  joc  respecte a  la  televisió de pagament:  els
usuaris demanen ofertes de paquets que redueixin el nombre de canals i facin  els abonaments
més  assequibles  de  preu,  per  abandonar  el  cordcutting.  Ara  per  ara,  subscriure’s
individualment als serveis ITT de cada canals desitjat encara pot ser més car que ferho a un
paquet al cable, satèl·lit o operador d’IPTV,    i si es  flexibilitza  la contractació dels paquets,  la
televisió lineal de pagament pot seguir sent competitiva. Es considera que un dels motius que
han propiciat la tendència és la crisi econòmica general.

Les xifres del cordcutting, les dades de consum de televisió i els comptes que van presentar a
finals de juliol les grans corporacions audiovisuals per al segon trimestre de 2015, coincidint a
més amb la crisi a les borses desencadenada per l’economia xinesa, va generar per primer cop
en  molts  anys  una  reacció  negativa  contra  els  imperis  audiovisuals  dels  Estats  Units,  amb
baixades  de  la  cotització  de  les  accions molt  grans  en  casos  com  Viacom,  però  que  es  va
estendre  fins  i  tot  a Disney –que va encendre  la metxa en  reconèixer que malgrat  els grans
beneficis d’ESPN era cert que començava a perdre abonats. I això, que podria haver beneficiat
la valoració  de Netflix, no ho va fer sinó tot el contrari, com també va arrossegar les grans de
les  TIC.    De  forma  similar,  alguns  dels  grans  grups  audiovisuals  europeus  van  baixar  a  les
borses.

Per tancar amb algunes pinzellades el panorama de la televisió comercial al món, caldrà veure
si s’atura la febre compradora de la ITV britànica, que a més de seguir incorporant productores
al seu grup, està en converses per a quedarse un canal de televisió a Irlanda i a hores d’ara
cal  considerarla una de  les empreses més actives  i  amb més projecció del mapa europeu  i
mundial.  La  francesa Vivendi,  per  la  seva  part,  ha  tancat  el  procés  de  reorganització  de  les
seves participades, que inclou des de la majoria de Dailymotion (el “rival” francès de YouTube),
passant  sobretot per l’entramat de canals i plataformes de Canal Plus, i amb un peu posat en
la companyia resultant de  la  fusió a  finals de  juliol entre  la  italiana Zodiac Media (a Espanya,
propietària  de Magnolia)  i  la  francesa  Banijay  (Cuarzo,  a  Espanya),  que  vol  ser  una  de  les
grans  d’Europa,  competint  amb  Fremantle  (RTLBertelsmann)  i  EndemolShine  (on  participa
Murdoch). Vivendi, però, ja fa temps que ha avisat que està disposada a fer més compres en el
paisatge audiovisual, entre rumors de  l’interès per  la  italiana Mediaset,o almenys  la seva filial
de televisió de pagament.

Les televisions públiques d’Europa
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Tardor de novetats a les televisions públiques d’Europa, també.  De manera discreta, el govern
italià  ha  anat  fent  els  passos  necessaris  per  reordenar  la RAI,  per  a  dotarla  d’un model  de
govern i de gestió que pretén acabar amb els seus mals endèmics, i ha previst incloure fins i tot
l’entrada de la representació dels treballadors en els seu consell de govern. A França, la nova
presidenta  de  France  Télévision  va  debutar  a  finals  d’agost,  remarcant  que  volia  posar  en
marxa  un  canal  –no  forçosament  de  TDT  d’informació  24  hores,  però  sobretot  avisant  que
calen més diners per a fer una televisió pública de qualitat. La pilota ara és en mans del govern,
que comparteix l’interès però no es posa d’acord entre augmentar l’import del cànon sobre els
televisors, ampliarlo a  tots els dispositius amb possible accés a  l’audiovisual  (decodificadors,
telèfons mòbils) o bé reduir la restricció de la publicitat per a situarla allà on estava l’any 2008.

Amb tot,  l’estrella del  paisatge de la televisió pública és la BBC, ja des d’abans de l’estiu. La
BBC està pendent de renovar la Royal Charter amb el Regne Unit (el contracte programa) que
ha  d’establir  les  bases  i  les  condicions  del  seu  treball  per  al  període  200172026,  i  des  del
govern  conservador  s’ha  obert  una  consulta  pública  per  renovar  a  fons  l’encàrrec  a  la BBC,
advertint  ja d’entrada de  la necessitat de retallades  i d’adequarla a  l’entorn digital. Des de  la
corporació, el molt actiu director general, Tony Hall,  i els  responsables del BBC Trust no han
deixat  d’enviar missatges  en  conferències,  actes  públics  i  articles  de  premsa per  a  decantar
l’opinió  pública  a  favor  de mantenir  una  BBC  potent  en  el  mapa  comunicatiu  britànic,  i  que
pugui  seguir  essent  líder  en  l’escenari  hipercompetitiu  actual,  tant  en  informació  com  en
entreteniment  i  ficció, on competeix amb ITV, SKy, BT, Netflix  i Amazon, entre altres  jugadors
amb  gran  potencial.  Certament,  seguir  els  esdeveniments  al  voltant  de  la  BBC  els  propers
mesos serà imprescindible per als qui ens dediquem a aquest sector.

L’estiu i la tardor a Catalunya i Espanya

En un estiu  i una  tardor sotraguejats principalment pels  reptes polítics a Catalunya, el sector
audiovisual segueix navegant al seu  ritme, a  l’espera d’esdeveniments que puguin canviar el
marc operatiu, o no. 

Això no obstant,  la  rentré  permet  veure el  primer  fruit  de  l’entrada de Mediaset  al  capital  de
l’empresa de 8TV, del grup Godó, amb l’aportació del programa “El trencadís” a la seva graella.
Els  resultats d’audiència dels primers dies no són espectaculars,  ja que se situen en  la  línia
mitjana de la cadena, i molt lluny tant dels registres del programa estrella de Josep Cuní com
dels  que  ofereixen  les  altres  televisions  a  la  mateixa  franja.  Caldrà  veure  com  evoluciona
aquesta nova etapa de 8TV, i si aconsegueix fer viable una cadena comercial d’àmbit català.

Mentrestant,  Televisió  de  Catalunya  afronta  la  tardor  amb  el  repte  de  recuperar  el  seu
tradicional  lideratge en  la competició del share, que va perdre a  l’agost  (ja  li havia passat en
altres èpoques, això)  i ampliar el  registre de públic. Ho ha d’intentar, però, amb uns recursos
molt  limitats,  econòmics  i  de  continguts.  En  primer  lloc,  perquè  la  millora  dels  ingressos
publicitaris  no  és  suficient  per  redreçar  les  seves  finances,  i  en  segon  lloc  perquè  a  la
competència  de  la  televisió  privada  i  tot  el  seu  potencial  de  programació  ha  d’afegirhi  la
renovada  pressió  de  la  televisió  de  pagament,  un  cop materialitzada  la  integració  de  Digital
Plus amb Movistar, que dóna a Telefónica una força brutal en el mercat. Telefónica no només
s’ha quedat amb els drets principals del  futbol  (excepte  la Champions League), per acumular
als de les motos i la Fórmula 1, sinó que en la seva competència amb els altres operadors de
telecomunicacions i audiovisual (Orange i Vodafone, que si s’han posat d’acord amb Mediapro
BeinSport  per  al  futbol  europeu)  compta  amb  l’avantatge  dels  continguts  heretats  de  Digital
Plus i la seva activitat com a productora de ficció, que ja ha començat a desplegar.

En el terreny de la producció, cal estar atents en els propers mesos a com es desenvolupen els
fruits de les converses que PROA ha mantingut per a desbloquejar el conflicte amb la CCMA
respecte  a  la  paralització  d’encàrrecs  externs  de TVC,  i  quins  fruits  podrà  arribar  a  donar  la
taxa als operadors d’internet que va imposar la Generalitat de Catalunya per a generar un fons
de  suport  a  la  producció  catalana.  També  caldrà  veure  els  resultats  de  la  feina  de  PROA  i
FAPAE per a augmentar la dotació dels ajuts del Ministeri de Cultura a la realització de cinema
en els pressupostos de 2016 i en la reforma de la política espanyola de foment.
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I una darrera nota per a  l’agenda espanyola de la tardor: a  l’octubre se sabran els vencedors
del darrer concurs per adjudicar sis canals de TDT d’abast estatal, al qual opten els dos grans
operadors,  però  també  altres  iniciatives:  es  reforçarà  el  duopoli  o  es  buscarà  ampliar  la
pluralitat?


