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En realitzar, ja fa mes d'una decada, l'acostament a la realitat
de la industria i del comers cinematografics, 1'esquarterament patit
pel sector de 1'exhibici6 publica de pel•licules fou un dels aspectes
mes neguitejants que en ressortiren. El fenornen de la desfeta de
sales -tot i que s'inseria dins una tonica general d'ensulsiada,
que s'havia escampat per la majoria de paisos occidentals- acon-
sella, atesa la seva magnitud, d'aprofundir en la investigacio de
les tendencies que governaven la trajectoria dels nostres cinemes.
A bores d'ara, quan les estadistiques estan detectant una agradi-
vola reviscolada de l'assistencia i de les recaptacions dels locals
exhibidors, resultara esclaridor examinar amb cura 1'estat del sec-
tor despres de la duradora maltempsada que 1'esquinca amb tanta
feria com pertinacia. Per tal d'arribar a la maxima precisi6 a
l'abast, a 1'hora de termenar les transformations experimentades
pel sector, ha estat necessari efectuar -en l'estudi sobre els cine-
mes de Catalunya, realitzat per a la Fundacio.[nstitut del Cinema
Catala, aquests paragrafs en son un acompte-- l'acostament a la
branca exhibidora amb el maxim grau de desagregaci6 territorial
possible. Fins ara, en funcio de les caracterfstiques de les series
del ICAA -Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovi-
suales- que es deturaven en el nivell provincial, no havia estat
possible examinar la problematica comarcal ni resseguir l'historial
dels llencos de projeccio amb que estava dotat cada municipi. Gra-
cies a 1'excel•lent voluntat de col•laboraci6 del ICAA i de la Direc-
ci6 General de Promocio Cultural del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, i especificament del Servei de Cine-
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matografia i Video, ha estat possible reconstruir poble a poble i

durant els setze anys que emplenen el perfode 1977-1992, el nom-
bre de sales actives de cada municipi, la clientela que han convo-

cat i el calaix que han apilonat amb la venda d'entrades. I,

naturalment, per addicio municipal, ha estat factible dibuixar el

retaule de l'evolucio comarcal de sales, public i diners al llarg de

quatre quadriennis.
En enllestir la recollida d'informacio i en dur a terme l'ordenacio

i agrupacio de les dades, comen4a a besllumar-se amb progressive

claror 1'existencia de dos fets, que l'amatent observacio de la rea-

litat ja permetia d'albirar, pero que l'amas estadfstic s'encarrega

de corroborar amb contundencia. Al•ludim, es clar, als dos feno-

mens que encapcalen el tftol d'aquesta ponencia. D'una banda, la

desertitzacio cinematografica del pals, afavorida per la desercio
del public i pel seu encarrerament vers altres formules d'ocupacio

del lleure, i cristal-litzada en un paoros proces de closa de sales,

que ha anat esborrant del mapa de Catalunya molts dels punts de
la xarxa exhibidora, on, temps enrera, havia fulgurat el doll lumf-

nic de la projeccio filmica. D'altra banda, i en lliganca amb la re-

traccio de l'oferta, s'ha produit la condensacio dels recintes

exhibidors als grans nuclis urbans, on, al seu torn, tambe, es de-

tecten zones d'apinyament de locals que conviuen amb barris que

son veritables erms des de la perspectiva de subministrament de

cintes cinematografiques al seu veinatge, alhora que son la con-

centracio dels cinemes en multicinemes i el domini d'una extensa

parcel-la del mercat per part de les grans cadenes exhibidores.

Cal fer un advertiment abans de tirar endavant amb 1'examen

de les dimensions quantitatives del sector. L'avis fa referencia a

la fiabilitat de les xifres del control de taquilla en els darrers anys

de la serie. No estem parlant aquf de la incidencia del frau -que

to una estimacio ben diversa, entre el 7 % i el 30 %, del seu pes

especffic sobre el total de la facturacio declarada, segons que el
calcul sigui efectuat pels mateixos exhibidors o pels productors-

sino del rudimentari i incomplet control dut a terme per la SGAE

Sociedad General de Autores de Espana, que to encomanada el

subministrament i la recollida d'impressos de declaracio des del

1978. El deteriorament s'ha fet ben pales del 1989 enca, en poder

acarar les xifres de la SGAE i del ICAA amb la informacio que el

Departament de Cultura confegeix amb la declaracio setmanal que

les sales d'exhibicio cinematografica li lliuren, d'acord amb el De-

cret de 18 de desembre del 1986 i de les quals la inspeccio de la

Direccio General de Promoci6 Cultural to la comesa de comprovar

llur acompliment de la normativa vigent.
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D'acord amb aquestes facultats, el Servei de Cinematografia i
Video ha estructurat un mecanisme de control de taquilla, que,
des del 1989, forneix informacio individual de cinemes, a partir de
la qual es possible realitzar 1'agregaci6 a escala municipal, comar-
cal, provincial o autonomica. Les series del darrer quadrienni, en
ser contrastades amb la informacio del ICAA, aboquen unes di-
ferencies espaordidores. Si considerem el perfode 1989-1992, les
dades del Departament de Cultura detecten 2.942,72 milions de
pessetes -una mitjana vorera als 750 milions anyals-, que s'han
escapolit al control estatal. Es ben senzill, ates el pes de 1'exhibici6
catalana sobre el conjunt estatal, de termenejar l'embalum de la
diferencia a tot Espanya i d'amidar la lesio infligida als produc-
tors espanyols pel bocf d'aquesta quantia que pertoqui a produccio
interna sobre la qual s'apliquen els ajuts generals per a
1'amortitzaci6. Essent conscients d'aquesta circumstancia inten-
tarem esmenar -sempre que esdevingui factible- les conclu-
sions a que ens menin les series del ICAA amb les xifres de la
Generalitat.

Tot retornant a 1'evoluci6 de 1'exhibici6 cinematografica a Ca-
talunya, el principal indicador -i el mes pungent- de la deserti-
tzacio cinematografica ens el forneix el nombre de viles amb locals
actius. D'acord amb les dades del ICAA, pel 1977, dels 942 munici-
pis catalans -nombre de localitats comptabilitzades el 1992, any
en que fineixen les series estadfstiques estudiades per a aquest
treball; d'aleshores enca, per causa de la segregacio de dos muni-
cipis, la xifra s'ha eixamplat fins a 944-, havia 428 que tenien,
pel cap baix, una Sala en funcionament durant l'any, de forma
continuada o esporadica. Aquestes localitats, que s'enduien el 45,44
'% de la xarxa municipal catalana i el 46,46 'I( de la nostra super-
ffcie geografica, eren a l'abast de 5,65 milions de persones (el 94,47
'/c de la poblacio d'aleshores). Per tant, la manca de cinemes en els
pobles, tot i afectar 514 municipis, nomes implicava 330.722 per-
sones. Cap localitat de poblacio superior a 8.200 persones era des-
proveida de cinema i nomes cinc viles entre aquest potential huma,
i els 5.000 habitants patien aquesta mancanca.

Quinze anys, 1'esbaldregada patida per la branca exhibidora ja
havia nafrat sensiblement el nostre teixit cinematografic. D'acord
amb les dades del Servei de Cinematografia i Video, pel 1992, el
bloc de municipis amb cinemes vius havia endurat un retrinxa-
ment proper als dos tercos dels seus efectius. Els 154 municipis
que, aquell any, conservaven locals cinematografics actius -el
ICAA nomes en comptabilitzava 116- representaven el 16,35 %
de les localitats i el 20,20 Ye de la geografia catalana, de tal mane-
ra que els beneficiaris de l'oferta s'havien reduit a 4,70 milions de
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persones , que suposaven el 77,34 (%: de la demografia de Catalun-

ya en aquell exercici . Per tant, la quota de poblacio amb possibili-
tat d ' acces al cinema en el seu municipi s'havia arronsat 17,13

punts, dimens16 que equival a dir que, en el periode estudiat, a

una mica mes de la sisena part del nostre tens d'habitants li fou

arrabassada la possibilitat d'assistir a projeccions fflmiques a la
prbpia vila.

En aquesta escampada de la desertitzacio , els pobles petits no
han estat pas les uniques victimes de 1'extermini , car les arees

urbanes intermedies i grans han rebut lacerants xarpades de la

letal epidemia. Si, pel 1977 , nomes cinc localitats de demografia

superior als 5.000 habitants no posselen cinema actiu -i en cap

cas el nombre de vilatans no ultrapassava les 8.200 persones-,

quinze anys roes tard la xifra s'havia engreixat fins als seixanta-

un municipis . D'aquest total , trenta-set oscil•laven entre 5.000 i
10.000 residents , vint es movien entre aquest volum huma, i les

30.000 animes i els quatre que resten depassaven aquesta ultima
frontera sense anar enlla de les 51 . 000 persones.

A banda de les poblacions que han quedat orfenes de centres

d'exhibicio comercial de cinema , hom no ha de deixar de remem-

brar que les localitats que han reeixit a mantenir , com a minim,

una Sala activa no han pogut defugir , en la gran majoria de casos,

la implacable davallada en alguns dels seus locals . En aquest sen-

tit, el seguiment de l'evolucio del nombre de sales actives resulta

forea esclaridor i s'insereix perfectament en el torrent

d'esmicolament del sector a tot Espanya, on el nombre de sales

actives s ' arrupf des de 8 . 059 fins a 1.807 en 1'etapa 1967-1992,

velocitat de mortaldat que suposa un ritme mitja de tancament de

4,5 cinemes per setmana mantingut durant un quart de segle.

Entre els aspectes que afavoriren la desfeta cal consignar l'ato-

mitzacio empresarial que regnava en el sector , que, en suposar

una disgregacio de forces , dificulta l'adopcio d ' accions comunes i

afavori la tasca de la rubinada anihiladora que foragita de l'activitat

cinematografica un tofut pomell d'empreses individuals i familiars.

Una desaparicio que, en eliminar part de la dispersio en el control

de l'oferta , propicia la intensificacio del grau de polaritzacio del

mercat en mans dels grans circuits.
El daltabaix en el mercat espanyol de sales actives no exclo-

gue, logicament , Catalunya . Dels 1 . 232 cinemes que feinejaren

l'any 1965, el funcionament s'havia esllanguit fins a 369 locals,

d'acord amb les dades del Departament de Cultura, a 314 segons

el ICAA , de manera que la perdua s'acostava a les tres quartes

parts dels punts de venda existents en terres catalanes en inau-

gurar el control estatal de taquilla . En examinar l'activitat de les
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sales, d'acord amb les informacions de la Secretaria General Tec-
nica del Ministerio de Cultura, s'observa que mentre que a l'any
1983 nomes el 30,33 % dels cinematografs catalans feinejava, com
a minim nou mesos de l'any, pel 1991 el percentatge s'havia en-
cimbellat fins al 48,66 %. Un guany que es fargava amb la recula-
da dels altres estrats: les sales que laboraven entre un i tres
trimestres cada exercici reduien el seu pes sobre el total de locals
actius del 34,37 % fins al 23,49 %, mentre que 1'encongiment en
els recintes que projectaven menys d'un trimestre retrocedia del
35,30 % al 27,85%. En aquest trasllat del gruix del sector cap als
nivells d'activitat mes persistent tambe s'hi ataiilla la concentra-
ci.o de 1'exhibici6 en els grans nuclis urbans o en la seva rodalia,
on 1'obertura diaria de les sales al public contribueix amb bon fren-
dol a l'enlairament del grau d'activitat. D'altra banda, en exami-
nar el repartiment territorial de les sales supervivents, podem
apreuar que un xic mes de la quarta part de les comarques catala-
nes -dotze, si volem ser exactes- posseeix, a tot estirar, dues
sales comercials per assedegar el delit cinematografic de la pobla-
cio que hi sojorna. En desagregar aquestes xifres, hom percep que
dues comarques no tenen cap sala activa, que sis en tenen una
cadascuna i que quatre comarques s'han d'arranjar amb un parell
de recintes. Si eixamplem el nombre de locals, resulta que una
mica mes de la meitat de les comarques catalanes to una oferta
que, en el millor dels casos, arriba a sis cinernes en funcionament,
sense considerar el seu grau d'activitat anyal.

L'esmicolament del sector i la seva pertinacia impel•liren als
empresaris a la recerca de solutions que tallessin la sagnia de
clients i que oferissin una alternativa plaible a les diverses op-
ci.ons de lleure que li anaven sostraient el public. Modernitzacio,
reconversio i maximitzacio de la rendibilitat, mitjancant la crea-
cio de multisales foren l'eix vital entorn del qual giraren les solu-
tions adoptades. Aquesta gradual transforrnacio del paisatge
cinematografic i l'arraimament de sales en diferents nuclis d'oferta
han afermancat la polaritzacio de locals, de tal manera que, a l'any
1992, podiem comptabilitzar a Catalunya qua.ranta-vuit multici-
nemes que congregaven 160 pantalles, les quals representaven el
43,36 % de l'oferta del Principat, i aconseguiren el 47,06 % dels
espectadors i el 46,54 % de la facturacio del sector exhibidor.

De cara al futur, el moviment expansionista que es percep a tot
Europa, les previsions fetes pel mateix sector exhibidor referents
a Espanya i les noticies aparegudes a la premsa sobre obertura de
multisales a Catalunya hi asseguren la progressiva condensacio
de punts de venda, d'afluencia de public i de taquillatge treso-
rejat.
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En l'ambit de la projeccio cinematografica a sales, i pa-
ral.lelament als esdeveniments en el mercat internacional, esde-
ve clarament perceptible el paper preponderant de les grans

cadenes exhibidores i, rera una part d'aquests circuits, hi batega

el seu aliatge amb els blocs capdavanters de la distribucio.

L'aiguabarreig de progressiva preponderancia dels multilocals en

el retaule cinematografic, el domini creixent dels grans circuits,

que combinen multisales amb locals individuals i les connexions
amb les firmes distribuidores mes poderoses dibuixen un escenari

ben poc engrescador per a les petites empreses independents. N'hi

haura prou de remembrar que, al 1992, els tres grans circui

d'exhibicio a Catalunya amb el control de 123 sales -i aixb s'endh

el terc exacte de l'oferta- dominaren gairebe els dos tercos d

mercat: 64,46 % de l'assistencia i 66,73 % dels ingressos; si en,

limitem a la provfncia de Barcelona, on son assetiades les sales de

totes tres cadenes, els percentatges grimpen fins al 76,54 % i al

77,95 % respectivament.
Abans d'enllestir aquest viatge per la nostra geografia cinema-

tografica, cal afegir un parell de trets sobre la concentracio de

sales. Abans hem comentat la situacio de les comarques en funcio

del nombre de cinemes. Si ara, des d'una perspectiva roes des-

agregada, arribem als municipis , conclourem, amb dades de l'any

1992, afirmant que gairebe les tres quartos parts -el 72,73 %-

de les poblacions de Catalunya amb sala activa nomes posseien

un sol local. En conjunt, aquests recintes, que s'enduien gairebe

el terc -30,35 %- de l'oferta catalana, unicament abocaven el

5,95 % de la clientela i el 4,81 % dels espectadors. D'altra banda,

entre cinc municipis -les localitats amb mes de deu sales cadas-

cuna-, amb un altre terc de l'oferta -33,60 % dels cinemes-

congregaven el 61,51 % de la clientela i el 64,33 % del calaix.

La segona caracterfstica afecta els ingressos. Segons les recap-

tacions anyals, a la quarta part de les poblacions amb Sala oberta

el taquillatge de 1'any no arriba al mig milio de pessetes. Una si-

tuacio que nomes pot explicar-se per la tinenca familiar del nego-

ci, per una reduida activitat o per la seva vinculacio al municipi o

a entitats determinades. Si, en comptes d'emprar la mitjana per

municipi, fem la classificacio sala a sala, resulta que quaranta-

quatre locals no arribaren al mig milio de pessetes d'ingres indivi-

dual, de manera que 1'11,92 % del pare catala de centres exhibidors

nomes s'endugue el 0,14 % del taquillatge. Si eixamplem la xifra

fins al milio, els seixanta-cinc cinemes afectats abasten el 17,62 %

dels locals i nomes el 0,31 % dels ingressos. Resulta balder afegir

que, amb aquest migradfssim nivell de facturacio, el futur d'aquest

bloc de sales es prou anguniejant. La concentracio es fa ben vis-
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tent quan hom observa que la quarta part dels cinemes catalans
nomes controla el 0,77 % de la recaptacio del sector , i que la mei-
tat de les nostres platees nomes es responsabilitza del 8,67 % de la
facturacio . Per 1'altre extrem de la llista, horn adverteix que les
deu primeres sales -2,71 % del tens actiu-, totes elles assetia-
des a la ciutat de Barcelona , capturen el 15,46 % de la recaptacio.
Si arribem fins als vint - i-cinc primers locals, la quota es del 30,29
% i, en allargar el recompte fins a cinquanta - cinc cinemes -14,91
% del total-, descobrim que aquesta parcel - la domina la meitat
del mercat exhibidor catala.

Enfront d ' aquesta situacio , el sector ha de realitzar un notable
coresforc per tal d'enrobustir-se i d ' arregnar definitivament -tal
com, esperancadorament , sembla delatar el canvi de tendencia dels
ultims anys- el sangfluix que 1'ha malmes . En aquesta comesa,
la branca exhibidora haura de potenciar els sous avantatges dife-
rencials tot aprofitant el fet que, ara com ara, els locals d'exhibicio
son el millor lloc per contemplar cinema; avantatgen folgadament
les alternatives domestiques de visio, a banda de l'agraible paper
d'animacio social que efectuen , de l'anomenada que atorguen a les
pel•lfcules estrenades -una popularitat que es usdefruitada per
la resta d'alternatives audio-visuals- i de la possibilitat de fer
arribar les obres al public en la forma i en les conditions desitja-
des per llurs autors.

Pel que fa a 1'adopci6 de mesures, cal a parar atencio a la ne-
cessitat de lluitar , sense treva ni defallenca , contra la competen-
cia deslleial d'acacar la pirateria , tot aplicant , de sec a sec, les
sancions penals que pertoquin , i tambe vertebrar un sistema de
control de taquilla rigoros i universal , aconseguir una regulacio
satisfactoria de la contractacio de pel • licules, plantejar desgrava-
cions fiscals en el sector , dedicar especial interes a les seves peti-
tes i mitjanes empreses , cercar formules imaginatives en la polftica
comercial aplicada a cada titol concret, i esperonar la proliferacio
de sales municipals , que podrien esdevenir petits oasis en el gran
ermot, tot eixamplant l'oferta cultural en zones desproveides, con-
tribuint a recomposar una xarxa de sales mes vertebrada, mes
difosa territorialment i menys desconjuntada . Son factors que, amb
la reconversio dels locals i amb la incorporacio a les sales dels
avencos tecnologics que el futur ens procuri , han de contribuir a
forallancar els oratges del passat i potenciar la reanimacio secto-
rial que s'ha pogut percebre en els darrers exercicis.
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