
SUBVENCIONS CINEMATOGRÀFIQUES A CATALUNYA
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Arran del confegiment d'un estudi sobre el finançament del cinema
espanyol, torna a reviscolar dins meu l'encuriosiment per avaluar, amb la
màxima precisió a l'abast, la relació entre el flux de diner públic abocat a la
producció cinematogràfica a Catalunya i el seu retum a les sales d'exhibició
de pellícules de tot l'Estat. Val a advertir de bon començament, que l'autor
d'aquests paràgrafs considera les subvencions com a seed money, això vol

dir com a injecció dineräria que sigui Ilavor de projectes que, en esdevenir
rendibles, vagin permetent, amb la seva capitalització, l'enrobustiment del
sector i que acabin fent innecessàries —en un dia, ara com ara, difícilment
imaginable— les dotacions públiques. No cal dir que —puix que parlem
d'una indústria cultural— el diner del contribuent podrà ser rescabalat per la
via de la reeixida comercial o també pel camí del reconeixement públic dels
valors artístics de la pel . lícula subvencionada. Sense aquestes contrapar-
tides, les subvencions ajudaran a eixamplar el nostre catàleg fílmic, però no
col-laboraran a crear soliditat industrial. Serviran, això sí, per a donar feina
al sector, una utilitat !loable a la qual, però, té el mateix dret la resta
d'activitats econòmiques. És ben clar que, en aquesta igualtat de drets, no
pot ser menystingut el caràcter cultural del sector, però aquest aspecte
tampoc no ha de ser enarborat com a mitjà per a seguir tirant de veta deis
diners del ciutadà per aquells qui —havent gaudit de l'ajut estatal o
autonòmic i no havent-lo justificat per la via econòmica o per l'artística—
s'emparen en demagògiques coartades culturals per tal que no s'estronqui
un doll pecuniari al qual —segons que sembla— deuen tenir un dret tan
indiscutible com inacabable.

Els programes comunitaris, en atorgar els seus ajuts, plantegen —com
en el cas del programa MEDIA (Mesures pour Encourager le Développe-
ment de l'Industrie Audiovisuelle)— que la indústria àudio-visual aboqui, pel
cap baix, la meitat del cost del projecte, com a prova de coresfor9
empresarial i com a garantia que, rera la petició, hi batega una estructura de
negoci que garanteixi la bona fi de la comesa. En acostar-nos a la indústria
de producció cinematogràfica a Catalunya	 això vol dir el conjunt
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d'empreses que és assetiat en el seu territori— resultarà il•lustratiu d'exa-
minar quin és el seu grau de fermetat industrial.

En el període 1969-1992, les productores catalanes —persones físiques o
jurídiques— intervingueren en la creació de 539 pel . lícules, de les quals 359
foren el fruit de la labor d'una sola marca, 78 nasqueren de l'aliança entre
dues o més cases del territori ¡102 es fargaren amb la col laboració de firmes
foranes respecte al Principat. Per dura terme aquest estoc fílmic, calgueren
164 marques catalanes, això fa una mitjana de 3,95 títols per productora en
vint-i-quatre anys. Al girientorn d'aquesta migrada producció per capita es
detecta la convivència d'un reduït nucli de productors estables amb un estol
d'entitats d'efímera durada. El 3 % de les productores es responsabilitza de
la quarta part del catàleg i el 5 % arriba a abastar-ne el terç; si pugem fins
al 10 % de les productores, ja haurem arribat a la meitat de la filmografia
del període i, si el percentatge continua fins al 17 % de les marques,
aleshores es dominen les tres cinquenes parts del mercat. D'altra banda,
trobem que 74 empreses tenen només un títol com a historial de la com-
panyia ¡que d'altres 54 no han anat enllà de la parella. Per bé que les entitats
puguin diversificar la seva activitat amb d'altres menes de productes àudio-
visuals o que hi hagi marques diferents connectades a un mateix grup de
producció, les xif res són prou molsudes per a no forallanear-les de l'arálisi.

A l'escassa perseverancia en l'activitat productiva, cal addicionar—puix
n'és bona part de la causa— l'esquifidesa dels fons propis de les entitats.
De l'examen de 95 firmes catalanes es descobreix que 38 eren persones
físiques i que més de la meitat de les productores tenia un capital que no
ultrapassava el mig milió de pessetes. Només 20 firmes superaven els 4
milions de pessetes de capital. Amb aquest escanyoliment de la base de
fons propis —d'altra banda, no gaire diferent del raquitisme regnant en el
conjunt estatal del sector— ben difícilment es poden escometre amb
garanties projectes de costos en fulgurant ascensió. Si una pel.lícula
espanyola exigia l'esmerç de 14 milions de pessetes el 1975, la necessitat
s'havia eixamplat fins a 75 el 1985 i escalava fins a 176 milions de pessetes,
com a inversió mitjana, el 1992. Atès que els fons propis són sovint frévols
fonaments per a bastir-hi obres que reclamen una inversió creixent (el ritme
de crescuda del cost de les pel . lícules ha duplicat la taxa inflacionaria del
període 1975-1992), els camins de finançament s'encarreren cap als
crèdits, a l'ajornament del pagament als proveïdors, a les vendes a
l'estranger o als acomptes de la distribució i del vídeo, però les fonts
essencials de proveïment s'adrecen als drets d'antena (o a les empreses
gestores de drets àudio-visuals) i a les subvencions, orientació que conver-
teix un bon feix de productors en promotors més que no pas en industrials
i que torna a aflaquir les possibilitats de construir una indústria ben recolzada
en puixants bases financeres.
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Deixant de banda els drets d'antena —que, usualment, acostumen a
resoldre entre el quart i el terç del cost d'una cinta—, el recurs als diners
públics és ben sovint el piló al voltant del qual es dreça el projecte fílmic.
Aquesta font, a Catalunya, es nodreix de dues deus essencials: d'una
banda, els ajuts del Ministeri de Cultura i, de l'altra, les subvencions del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la subvenció estatal, cal anar a cercar les arrels originàries
en la reforma de José María García Escudero i, concretament, en l'Ordre de
19 d'agost de 1964, que canvià les bases de la protecció, tot vinclant el
subsidi monetari als ingressos en comptes de lligar-lo als costos. En dates
més acostades, el Reial decret dl 1 de novembre de 1977, sobre determi-
nades activitats econòmiques (posteriorment modificat pel Reial decret,
també del Ministeri de Cultura, de 6 de juny de 1990), intentà de deixar
enrera el sistema de protecció anterior i d'adequar la política cinematogrà-
fica a la realitat. Posteriorment afectant ja les sèries recollides en aquests
fulls— seria el Reial decret de 28 de desembre de 1983 sobre protecció a
la cinematografia espanyola —més conegut per Decret Miró, en atenció a Pi-
lar Miró Romero, aleshores directora general de cinematografia— l'articulat que
dissenyà el nou mecanisme d'ajuts, tot introduint la concessió de subven-
cions anticipades per finançar la producció de pellícules espanyoles. La nor-
mativa fou derogada pel Reial decret d'ajuts a la cinematografia, de 8
d'agost de 1989, anomenat Decret Semprún, puix que el novellista i guio-
nista cinematogràfic Jorge Semprún y Maura, que era el ministre de Cultu-
ra, donà suport a la normativa. L'Ordre de 12 de març de 1990 desplegà el
text, que experimentà algunes modificacions, amb el Reial decret de 13 de
desembre de 1991, al seu torn desenvolupat per l'Ordre de 20 de gener
de 1992. Finalment, l'Ordre de 24 de gener de 1994 regulà la concessió
d'ajuts als plans biennals de producció de perlícules de Ilarg-metratge.

D'acord amb la normativa vigent, hi ha uns ajuts generals a l'amor-
tització, segons els quals els productors de Ilargs-metratges percebran, en
concepte de subvenció, una quantitat equivalent al 15 "Yo dels ingressos
bruts de taquilla aconseguits durant els dos primers anys d'exhibició a
Espanya. A més a més, els productors de llargs-metratges que facin les
perlícules sense ajut de l'ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales) podran rebre el 25 % dels ingressos bruts de taquilla
aplegats durant el primer bienni d'exhibició del títol beneficiari a terres
d'Espanya o bé la quantitat equivalent al 33 % de la inversió del productor,
sempre que la pellícula assoleixi uns ingressos bruts a les sales que
ultrapassin els 50 milions de pessetes durant el primer parell d'anys
d'exhibició (aquesta quantitat té com a límit els 100 milions de pessetes). En
tots els casos, l'import de les subvencions no podrà superar ni la inversió del
productor ni la meitat del cost de la cinta receptora de l'ajut.
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Atès que en els ajuts generals per a l'amortització hi ha unes relacions
preestablertes entre la recaptació de les pel . lícules en la seva carrera
comercial a les grans pantalles i el diner públic adjudicat, els ajuts sobre
projecte per a la realització de Ilargs-metratges seran els títols on es pot
produir el desequilibri entre el volum de la dotació estatal i la quantitat
d'entrades posteriorment venudes en el mercat exhibidor. Les subvencions
sobre projecte són atorgades per la Direcció General de l'ICAA, a sol.licitud
del productor interessat, en convocatòria pública i mitjançant l'informe del
Comitè Assessor d'Ajuts a la Cinematografia, creat a aquest efecte. Els
criteris de concessió prenen com a referència la qualitat i el valor artístic del
projecte, el pressupost i la seva adequació per a la realització del projecte,
el pla de finançament de la pellícula i la solvència del productor. El quadre
1 recull l'historial de les subvencions que el Ministeri de Cultura ha injectat
a la branca de producció cinematogràfica durant les dues Ultimes dècades;
les quanties concedides es reparteixen en diversos blocs, essencialment en
rendiment de taquilla (ajuts a l'amortització) i subvencions anticipades sobre
projecte.

Les sèries històriques de pel . lícules i la producció de cada exercici s'han
reconstruït mitjançant els catàlegs Cine español del període 1984-1992. Les
pel•ícules comptabilitzades en els nou volums del període totalitzen 548
cintes, de les quals 153 (el 27,92 °/0) són de producció catalana, total o
parcial. D'aquests 548 títols, 283 (el 51,64%) reberen subvenció anticipada
i, al seu torn, 95 d'aquests títols pertanyien al cens català. Catalunya
s'endugué, doncs, el 33,57 'Yo dels títols beneficiaris d'ajut públic i, en
aconseguir 3.848,41 milions dels 12.046,36 milions repartits (quadre 2),
abastà el 31,95 'Yo de les dotacions. Tot i que la quota de subvencions
aconseguides sobre el total de la producció (62,09 %) a Catalunya ultrapas-
sa folgadament la mitjana estatal (quadre 3), la mitjana dels ajuts rebuts pels
títols catalans ha estat inferior a la corresponent xifra espanyola, amb les
excepcions de 1985 i de 1992 (en aquest cas, per causa de la incidència de
la subvenció de 200 milions a 1492. La conquista del paraíso, de Ridley
Scott). En els quadres del 4 al 12 pot resseguir-se l'evolució de les
subvencions rebudes per les pellícules catalanes i pel conjunt estatal, en
funció del tipus de producció (en solitari, en aliança amb d'altres empreses
espanyoles, en coproducció forana, o en coproducció interna i externa) o bé
dels imports atorgats.

Pel que fa a la collita catalana de subvencions, si ens cenyim a les 14
darreres convocatòries això gairebé abasta un termini de cinc anys—,
resulta que, dels 362 projectes presentats, 109 eren subvencionats per
entitats catalanes, en solitari o en col . laboració. En aquest període foren
concedides 140 ajudes (38,67 'Yo dels candidats), de les quals 43 correspo-
nien a Catalunya (39,45 % del bloc de projectes catalans). Tots dos
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percentatges —el català i l'estatal— ens diuen que dos de cada cinc
projectes presentats són ajudats (evidentment, no pas en cada convo-
catòria; l'índex d'atorgaments per cada sessió de concessions és més baix,

però la perseverança de les productores a presentar projectes fa que hi

hagi moltes repeticions i que, quan s'analitzi un àmbit temporal més ampli,

el total de projectes computats sigui sensiblement inferior a l'addició d'obres

presentades a cada convocatòria del període), un percentatge que no poden

exhibir d'altres sectors del món cultural (Vibre, música, etc.). En volum
monetari, Catalunya recaptà 2.471,75 milions de pessetes, que represen-

taven el 32,26 cY0 dels 7.662,28 milions donats en el transcurs de les 14

sessions de concessió. Molts d'aquests ajuts no es recullen en les xif res que

hem vist en paràgrafs anteriors, puix que un bon grapat de les cintes

s'inclourà en els catàlegs de 1993 i de 1994 o són encara en fase de

realització.

Quant a la part del cost d'una pellícula subvencionada que garanteix el

diner públic, podem fer l'estimació, d'acord amb les dades del quadre 13,

que, en termes mitjans, els diners de l'ICAA solucionen un terç del

finançament (entre el 28 i el 35 °/0) de les pel . lícules i arriben a dos de cada

tres títols de la collita cinematogràfica anyal. Si comparem la subvenció

rebuda del Ministeri de Cultura amb la recaptació obtinguda per la pel.lícula

en el seu pas pels locals de projecció comercial (quadre 14), de 74 pel.lícules

catalanes subvencionades només 20 tenien ingressos que superaven la

recaptació fargada en els cinemes ¡tres de cada cinc títols no igualaven la

meitat de la subvenció.

La segona via de subvenció a les pel . lícules catalanes ve per mitjà del

Departament de Cultura de la Generalitat, que la regula mitjançant l'Ordre

de 15 de maig de 1990. Els ajuts a la producció de llargs-metratges es

destinen a les empreses productores que desitgin explotar els seus films

exclusivament en versió catalana en el territori de Catalunya o que, en

aquest mateix àmbit, vulguin explotar simultàniament les versions catalana

i castellana. Per a la avaluació dels projectes es té en compte la seva

viabilitat i el seu interés, el fet que els membres dels equips tècnic i artístic

resideixin a Catalunya, l'historial de la productora sol . licitant, l'historial del

director i l'accés de nous realitzadors a la professió, l'historial dels compo-

nents dels equips tècnic i artístic, el fet que el rodatge es faci a Catalunya,

les noves iniciatives empresarials amb projecció de futur, les dates d'inici i

d'acabament del rodatge, el fet que la versió original sigui en llengua

catalana i el pla de finançament de la pellícula.

D'acord amb les memòries del Departament de Cultura, entre 1986 i

1992, ha estat subvencionat un total de 92 projectes amb una dotació global

d'1.338.854.917 pessetes, que representen l'adjudicació mitjana de 14,55
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milions per títol (quadre 15). Sobre 178 projectes presentats, l'índex de
concessions és del 51,69 %; dels 86 projectes no subvencionats, 22 títols
han acabat realitzant-se. D'aquests 92 títols, 74 figuren en els catàlegs
anuals del Ministeri de Cultura i representen un total d'1.158.238.888
pessetes; la seva distribució segons l'import de la subvenció es troba en el
quadre 16 i l'ajut mitjà en fundó del tipus de coproducció és en el quadre 17.
Com a mitjana, les subvencions cinematogràfiques de la Generalitat de
Catalunya han solucionat la sisena part del finançament del producte i, en
la relació entre ingressos de taquilla i ajut autonòmic, val a dir que, dels 74
títols analitzats, se n'havien estrenat 63, dels quals 39 no igualaven les
recaptacions amb les subvencions (en aquest cas la fita era més senzilla,
puix que les subvencions de la Generalitat són sempre inferiors a les
estatals).

Si considerem el conjunt de diner públic rebut per un títol, ara de
l'Administració estatal, ara de l'autonòmica, observarem que, de les 62
pel . lícules catalanes amb subvenció que han arribat a la gran pantalla,
només 11 igualaren amb la recaptació la suma dels ajuts públics i només 16
ultrapassaren la meitat d'aquesta dotació. Un total de 35 cintes no arribà a
assolir el 25 % de les quantitats rebudes. Si eixamplem la mirada a tota la
producció estatal, de 266 films, únicament 110 foren recompensats pel
públic amb una facturació superior al diner rebut dels contribuents, mentre
que en 109 casos el taquillatge no arribà a la meitat de les subvencions
rebudes.
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