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Arriba el mes de gener i amb ell, època de balanços i moment per analitzar què ens ha deixat
l’any  2015.  Al  món  del  cinema,  la  primera manifestació  d’aquesta  voluntat  reflexiva  són  els
diversos  guardons  que  revistes,  associacions  i  acadèmies  organitzen  per  decidir  quines
pel·lícules, empreses i professionals mereixen un reconeixement en honor a la feina realitzada.

Els  Forqué,  els  Fotogramas,  els  Feroz,  els  Gaudí  i,  finalment,  els  Goya  coronaran  els
vencedors  en  aquesta  cursa  honorífica  que  té  entretingut  al  personal  els  primers mesos  de
l’any. Enguany, i sense cap ànim d’avançarnos als esdeveniments, sembla que la tragicòmica
Truman, dirigida pel barceloní Cesc Gay i amb la veterana amiga Marta Esteban capitanejant el
vaixell de la producció, sembla que parteix amb avantatge a la cursa dels premis. De moment,
ja ha sortit victoriosa dels Forqué i encara la resta de la competició com a clara favorita.

Però, al marge de premis i honors, una altra llista centra les mirades del sector quan comença
la  nova  etapa. Es  tracta  de  la  llista  que  ens  explica  quina  ha  estat  la  sort  o  dissort  del  pas
d’aquestes mateixes pel·lícules per la seva explotació comercial en sales de cinema. Gràcies a
l’acord  entre  el  Ministeri  de  Cultura  i  RENTRAK,  a  la  primera  setmana  de  l’any  ja  teníem
disponible  al  web  del  Ministeri  les  recaptacions  i  el  nombre  d’entrades  venudes  del  cinema
espanyol al llarg de 2015.

Pels  més  llepafils,  les  dades  de  RENTRAK,  empresa  líder  a  nivell  mundial  en  relació  a  la
comptabilització d’audiència en el mercat audiovisual, poden deixar escapar dades marginals
de cinemes allunyats de les xarxes majoritàries de distribució. No obstant això, les dades són
reconegudes  i  fiables  i són  la  font principal d’informació dels quadres de comandament de  la
indústria cinematogràfica mundial. Sempre podem esperar a mitjans d’any, quan es tanquen les
dades oficials al Ministeri i la Generalitat i veure que en cap cas, les dades difereixen més d’un
5%.

La producció espanyola

L’any 2015 es tanca a Espanya amb una certa caiguda de la recaptació del cinema espanyol
respecte 2014, que passa de 21,7 milions d’espectadors a 17,2. No obstant això, cal  tenir en
compte que l’any 2014 va ser un any excepcional, ja que va créixer un 84% respecte el 2013.
De fet, 2014 va ser l’any de la pel·lícula més exitosa de la història del cinema espanyol, Ocho
apellidos  vascos,  que  va  recaptar  55,3  milions  d’euros  tot  venent  gairebé  9,4  milions
d’entrades. L’any 2015 ha passat el testimoni a la seva continuació, Ocho apellidos catalanes,
que  ha  recaptat  32 milions  d’euros  amb  5,1 milions  d’espectadors.  Amb molt  poc marge  de
variació,  la  diferència  total  de  recaptació  del  cinema  espanyol  entre  2014  i  2015  gairebé
coincideix amb el descens que s’ha produït entre  la primera  i  la  segona part de  les saga de
comèdies de Mediaset.

Si identifiquem les pel·lícules amb la font de finançament principal, observem tres grans grups
mediàtics. Mediaset, que participà en 3 de  les 113 pel·lícules espanyoles estrenades el 2015
(Ocho apellidos catalanes, Atrapa la bandera i Regression), obtingué el 49,8% de la taquilla i el
49,4% dels espectadors del mercat espanyol. En segona posició, Antena 3 participà a sis films
(Perdiendo el Norte, Ahora o nunca, Palmeras en la nieve, El desconocido, Cómo sobrevivir a
una despedida de soltera i Caza al asesino) que obtingueren el 26,6% de la taquilla i el 26,1%
de  la  recaptació.  Finalment,  Televisió  Espanyola  participà  al  voltant  d’una  trentena  de
pel·lícules (amb la informació disponible, s’han pogut identificar 33 de les 113) que signifiquen
el 21,29% de la recaptació i 21,95% dels espectadors.
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Val a dir que, en el cas que la correcció de la manca d’informació elevés molt més enllà de la
trentena  les  pel·lícules  amb  participació  de  l’ens  públic  estatal,  els  números  aquí  exposats
variarien ben poc,  ja que els 71  títols que  l’estudi  identifica com a mancats de  la participació
financera  d’una  televisió  d’àmbit  estatal  s’han  repartit,  dècima  amunt  o  avall,  el  2,5%  dels
espectadors i de la recaptació al mercat cinematogràfic espanyol el 2015.

La producció catalana

Vist el domini abassegador a  la  taquilla espanyola de  les produccions amb participació d’una
televisió d’àmbit estatal, l’anàlisi de la producció catalana segueix les mateixes pautes. La sort
de  les  pel·lícules  de  producció  catalana  depèn,  en  gran  o  gairebé  total  mesura,  de  si  són
productores  establertes  a  Catalunya  les  escollides  per  coproduir  amb  els  grups  privats  de
televisió dominants a Espanya, Antena 3 i Mediaset.

S’han  identificat  35  pel·lícules  catalanes  entre  les  estrenades  al  mercat  espanyol  el  2015.
Aquesta xifra mereix que ens aturem un moment. En aquest estudi,  i en  les xifres publicades
per la Generalitat de Catalunya des de la creació de l’Institut Català de les Empreses Culturals
el  2001,  es  considera  com a  catalanes  les  pel·lícules  de nacionalitat  espanyola  en el  full  de
qualificació de les quals aparegui una empresa amb seu social a Catalunya, sigui quin sigui el
seu  percentatge  de  participació  o  l’origen  o  residència  dels  responsables  creatius,  tècnics  i
artístics.  Mentre  no  es  disposi  de  cap  altre  criteri  administratiu  objectiu  i  fàcil  d’aconseguir,
seguirem amb aquest.

"La  sort  de  les  pel·lícules  de  producció  catalana  depèn,  en  gran  o  gairebé  total
mesura, de si són productores establertes a Catalunya les escollides per coproduir
amb  Antena 3 i Mediaset o per comptar amb la participació de TVE"

És possible que  l’estudi  hagi  deixat  escapar alguna mínima coproducció en alguna pel·lícula
minoritària. És possible  també que  les dades RENTRAK no comptabilitzin estrenes  fora dels
circuits  comercials  més  habituals.  De  totes  maneres,  aquestes  mancances  hipotètiques,
difícilment  sobrepassaran  els  115  espectadors  que  han  anat  a  veure  L’assaig,  producció
catalana que ostenta el darrer lloc de les dades que obtenim. Si els radars dels que disposem
han  caçat  aquesta  peça,  difícilment  el  que  quedi  per  sota  trastocarà  les  conclusions  que  en
puguem obtenir.

Totes aquestes cauteles són per dir que si bé aquest article no compta amb el rigor mil·limètric
que ens permetran les dades oficials que es tancaran al mes de juny, si són una fotografia fidel
del resultat del cinema al nostre país.

Les  tendències observades pel cinema espanyol es veuen corregides  i augmentades pel cas
català. Les dues primeres pel·lícules, Atrapa la bandera, coproduïda per  Ikiru Films  i Ahora o
nunca, de Zeta Audiovisual, monopolitzen el 51,77% dels espectadors del cinema català. No
trobem una pel·lícula sense el concurs d’Antena 3, Mediaset o TVE fins a la posició número 19.
Només per contextualitzar, les 18 primeres obtenen el 99,12% dels espectadors.

Dels 35 títols catalans, 7 han superat  la barrera dels 200.000 espectadors a Espanya. De fet,
entre la setena classificada Extinction (amb una mínima participació de l’empresa Ombra Films)
i la vuitena, Como sobrevivir a una despedida, amb la participació de Nostromo Pictures, hi ha
un salt de 208.366 espectadors. Per tant, les set primeres classificades concentren el 87,51%
de  la  taquilla.  D’aquestes,  només  una  està  distribuïda  per  una  companyia  independent
(Truman, distribuïda per  la catalana Filmax)  i una compta amb  la participació de Mediaset  (la
primera, Atrapa la bandera), dues d’Antena 3 (la segona, Ahora o nunca, i la tercera, Palmeras
en la nieve) i quatre de TVE (Truman, Anacleto: agente secreto, Un día perfecto i l’esmentada
Extinction).

Respecte la participació de TV3, també se’ n poden extreure conclusions interessants. De les
35 pel·lícules de producció catalana identificades, 22 compten amb la participació de Televisió
de  Catalunya,  gairebé  en  la  seva  majoria  en  forma  de  la  compra  de  drets  d’antena  i  en
comptades ocasions també en forma de coproducció. De forma natural, TV3 és un partner de
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qualsevol producció catalana. Els casos en els quals TV3 no participa acostumen a resumirse
en tres escenaris.

El primer respon a una lògica de finestres d’exhibició. Així, per exemple, Mediaset s’ha mostrat
en moltes ocasions  reticent a  compartir  finestra al  territori  català  i  perdre exclusivitat  a  tot  el
territori d’Espanya. El segon escenari es dóna en el cas de pel·lícules de temàtica difícilment
adaptables a un doblatge al català i/o que tindrien difícil encaix a la graella de TV3 o qualsevol
altre  canal  de  Televisió  de Catalunya.  Finalment,  també  en  resten  fora  films  en  els  quals  la
participació catalana és molt minoritària o bé són d’un gruix industrial mínim, insuficient per a la
seva emissió a televisió (segons el parer de TVC).

Dit això, resulta sorprenent constatar que en el seu conjunt, les pel·lícules amb participació de
TVC  (22)  van  obtenir menys  espectadors  al mercat  espanyol  que  el  conjunt  de  produccions
catalanes  sense  la  participació  de  TVC  (13).  Els  marges  són  molt  ajustats  i  es  poden
considerar gairebé d’empat (malgrat cal tenir en compte que de Palmeras en la nieve, sense la
compra de TVC, només en consta gairebé la meitat de la seva carrera comercial en sales,  la
que es va produir el 2015), 49,74% vs. 50,26%.

Sense entrar en valoracions, és evident que aquests resultats s’expliquen per molt pocs títols.
Només Atrapa  la bandera  i Palmeras en  la nieve  ja  sumen el  41,25% del  50,26% esmentat.
Altres anys,  si TVC entra en productes dels primers  llocs del chart,  els  resultats  s’invertiran.
Però també sembla clar que es pot dir, sense por a equivocarse, que la influència de TVC no
és capital per l’èxit o el fracàs d’una pel·lícula al mercat espanyol (ni tant sols al mercat català).

La fórmula de l’èxit

Potser  no  calia  llegir  aquestes  dades  ni  fer  un  estudi  molt  exhaustiu  per  saber  que  la
participació d’un canal de televisió estatal, preferiblement privat,  i una distribuïdora major, són
essencials per aspirar a que un llargmetratge cinematogràfic espanyol o català puguin aspirar a
l’èxit.  Un  cas  tan  excepcional  com  Truman,  amb  premis  a  Festivals  importants  com  Sant
Sebastià  i  favorita  amb  diferència  per  Goya  i  Gaudí,  pot  enfilarse  al  Top  10,  essent  una
producció amb TVE i una distribuïdora independent. És a dir, cal fera molt i molt bona partint
amb els handicaps esmentats.

Dit  i  sabut  això,  els  nivell  de  desproporció  que  mostren  aquestes  xifres  sí  que  resulten
sorprenents.  Malgrat  que  anualment  l’ICAA  i  l’ICEC  publiquin  dades  on  es  consigna  que  la
producció espanyola s’enfila als 200 títols dels quals entre un 40% i un 50% són catalans, les
dades difoses per l’ICAA ens demostren que les pel·lícules que realment tenen la capacitat de
competir  al  mercat  són,  a  molt  estirar,  40  a  tot  l’estat,  de  les  quals  20  de  producció  o
coproducció catalana.

La  recent  ordre  ministerial  elaborada  pel  Ministeri  de  Cultura  sembla  que  no  fa  més  que
aprofundir en aquesta direcció. Difícilment es podrà obtenir un ajut de l’ICAA sense el concurs
d’una televisió estatal. Sense fer cap judici sobre la bondat o no d’aquesta política, sembla clar
que el  fet que  tota  la producció  rellevant que es  fa a un país passi  inexcusablement per  tres
taules  de  decisió  no  va  precisament  en  la  direcció  d’enriquir  la  diversitat  de  la  seva
cinematografia.  Més  aviat  el  contrari.  No  cal  dir  que  cap  d’aquestes  tres  taules  es  troba  a
Catalunya, i em refereixo és clar als tres grans grups mediàtics: Mediaset, Antena 3 i TVE.

Respecte  a  les  taules  catalanes  de  decisió,  cal  dir  que  el  2015  ha  estat  un  any  per  a
l’esperança.  Després  de  l’aprovació  a  finals  de  2014  de    l'impost  als  operadors  de
comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual, el 2015 se n’ha desplegat el
reglament  i  s’ha  posat  en  marxa  la  recaptació  (amb  suspensió  cautelar  del  Tribunal
Constitucional  i  aixecament  posterior  de  la  suspensió).  L’Institut  Català  de  les  Empreses
Culturals ha vist els seus pressupostos augmentats per aquest fet i s’han concedit ajuts per una
quantitat  superior  en  un  40%,  a  falta  de  tancar  les  dades  definitives.  Els  fruits  hauran  de
començar a veure’s als projectes catalans que s’estrenin al llarg de 2016 i, sobretot a partir del
2017.
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En  aquest  context,  TVC  i  l’ICEC  hauran  de  decidir  si  volen  ser  un  complement  per  al
desenvolupament  industrial  del  sector  a  Catalunya,  si  volen  fomentar  projectes  liderats  i
concebuts a Catalunya, si es centren en atraure rodatges internacionals al territori o si estenen
els  seus  àmbits  d’actuació  al  foment  de  nous  llenguatges  i  models  de  producció.  Totes  les
estratègies poden ser bones i portaran resultats diferents. En qualsevol cas, cal tenir en compte
les xifres que aquí s’han analitzat per emprendre un camí o un altre.

I  també en qualsevol cas,  la  injecció econòmica que ha de suposar  l’anomenada  “taxa”  (tot  i
que  en  puresa  terminològica  es  tracti  d’un  impost)  ha  de  ser  decisiva  perquè  la  producció
catalana  tingui un avantatge competitiu en el marc espanyol. Una quarta  taula de poder que
complementi a les altres o que s’hi contraposi, però que suposi un impuls per al cinema català i
el que això vulgui dir.


