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Ben sovint, a l'hora d'efectuar l'atansament a una epoca, a una
cinematografia, a una productora, les vies historica, crftica o sociologica
han estat les mes sovintejades pels investigadors, mentre que els
aspectes industrials del cinema, les seves arrels economiques es
bandejaven. I, en molts de casos, no arribaven ni a patir la marginacio,
puix que eren, senzillament, oblidades.

Ales darreres decades, pero, hem pogut percebre un canvi qualitatiu
apreciable, perque els aspectes financers o comercials del cinema
comencen a poblar els treballs de recerca. Val a dir, pero, que la seva
progressiva presencia to gairebe sempre un caracter tangential o
complementari i que son minoritaris els casos en que 1'enfocament
economic constitueix el nucli central de l'acostament a la materia
examinada.

Normalment, els aspectes economics son pinzellades que ajuden a
reforcar el discurs o a fer mes acolorit el retaule que es dibuixa, pero
no van enlla de petites notes que ensalguen el text, d'acomplir una
missio de suport de conclusions o de suggeriment d'hipotesis. I, d'altra
banda, es ben logic que sigui aixi, perque la feina prioritaria havia de
consistir a dur a terme l'arqueologia de dades, la reconstruccio de la
nostra filmografia, el resseguiment de I'activitat de les primeres
empreses, la recuperacio dels noms que feren -ara des de la banda
empresarial, ara des de funcions tecniques, ara des del pla artistic-
el cinema catala.

Es ben cert que aquesta tasca -malgrat el volenteros esforc dels
investigadors i del nombre creixent de persones que hi esmerca
Ilargues bores de recerca- resta encara molt Iluny de ser enllestida.
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l'ero la labor realitzada to una gruixa 110 guns neg11gihle i ja es

arribada l'hora d ' apropar-se a la nostra realitat cinematografica des

de nous angles que permetin de treure a la superficie fets o dades

ignorades o de considerar , amb una altra perspectiva , alto que in

conexfem des d'altres optiques.

En aquest senti , voldria fer meus els mots de Roma Gubern,

pronunciats en la primera reunio de I'Associacio Espanyola

d'Historiadors del Cinema , on parla del caracter poliedric de la

realitat cinematografica i de la necessitat de mirar a traves de totes

les seves facetes. Una de les cares d'aquest prisma es 1'econ6mica, i,

com totes les altres, viu en perennal simbiosi ambles seves companyes.

Les paraules de Gubern venen , doncs, a tomb per estalviar-me la

tradicional i ensopida disquisicio que persegueix de termenejar una

ciencia, un enfocament especific , tot demostrant que es un cos

independent a la constel • lacio cientifica , per apressar - se a palesar, a

corre-cuita, les seves profundes interrelacions amb una dilatada

tirallonga de disciplines veines.

L'analisi economica de la cinematografia m'interessa , en essencia,

com a faceta del poliedre , com a terreny fonamental en series

numeriques , reculls legislatius o estudis de balancos sectorials, peso

forca permeable a in companyia d'altres tecniques i summament

delitos d'esser manllevat per d' altres enfocaments . Comptat i debatut,

avaluo la seva utilitat com a estri de In ,caixa d'eines', tan utilos en

el camp cinematogriific com ho ha estat en l ' ambit historic ( series de

preus ode poblacio ). Ignoro fins a quin punt la investigacio economica

s'insereix en la historiografia cinematografica , peso, com a minim, pot

ajudar a crear - la. Fins i tot ]a recopilacio de les dades rues recents es

una manera d'ajudar a aquesta creacio; si una tasca de sistematitzacid

de series estadistiques homogenies s'hagues dut a terme molts anys

ahans de la implantacio del control de taquilla , gaudiriem a hones

d'ara d ' unes bases molt mes solides i implies sobre la realitat

quantitativa del nostre cinema.

A banda de in primacia i de la urgencia de comencar la recerca des

d'altres perspectives , hi ha hagut certa reticencia i purisme per no

barrejar fart amb ] a industria, per no aigualir la creacio artistica amb

els diners , per no empastifar 1'esperit amb el compte de resultats. Una

mena de,,Diners , no, si us plau; som artistes- , flumes alterada , a I'hora

de la sol•licitud d ' ajuts publics , pel -Diners , si, si us plau; som artistes.

La consideracio que el diner es un ]lot que empastifa l'artista i que

sovint impedeix In seva obra , la mutila o I ' altera -i ]a histonia

n'ofereix un atapeit cataleg d ' exemples-, la contemplac16 de l'artista

com a creador que esta per damunt de les cores materials, una

concepcio i ligada a la politica d'autors o, segons que adverteix Rene

Bonnell , la manca de fisicitat del fims (el llibre , el quadre, l'escultura,
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la cinta de video, no son eteries coin el feix de llum adrecat vers un
llenc, i les bobines, usualment, no son a la vista dels espectadors) son
factors que han impel lit a menystenir 1'apropament al cinema des del
seu vessant economic. Un interes que, d'altra banda, no es patrimoni
exclusiu del cinema, car durant un bon grapat d'anys ha afectat el
conjunt de les industries culturals, pero que en el cas del sete art ha
tingut una cruor especial. Pel-licules, actors, directors, han estat
repetidament objecte d'analisi pels tractadistes, mentre que els
components industrials nomes apareixien, en ]a majoria de casos,
d'una manera esporadica i, ben sovint, per tal d'il-lustrar ]a damnosa
influencia del metal] en el cel•luloide.

El cinema es, llevat d'escasses exceptions, fart mes car existent.
Els diners condicionen 1'existencia del producte d'una manera tal que,
sense financament, no hi ha pel•licula. En d'altres disciplines
artistiques, hom pot enllestir el producte (poesia, novella, quadre...)
amb un discret esmercament pecuniari; el problema sorgeix mes tard,
a l'hora de reproduir-lo o de col-locar-lo. El cinema necessita un
substrat industrial, perque es tracta d'una industria d'alt risc
-autors corn Charles-Albert Michalet o Ramiro Gomez Bermudez
de Castro han parlat del cinema coin a ,industria de prototipus (tot i
que imitations i sequeles desdibuixarien aquest asseriment), en ]a
qual la reexida no esta necessariament nuada ni a la inversio ni a ]a
qualitat artistica. Aquestes dues cares son indestriables i estan
obligades a conviure, de manera que, si no ens trobem davant l'inici
d'una bona amistat, afrontem, coin a minim, un matrimoni de
conveniencia.

No pas endebades deia Alfred Hitchcock que art i industria
unicament podran desvincular-se quan una pel•licula costi tant coin
un ]lapis i uns fulls de paper. Mentre aixo no succeeixi, caldra seguir
recordant la vella i repetida frase d'Andre Malraux que cloia e] seu
text Esquisse pour une psycologie du cinema i que he vist reproduida
en una amplia proporcio dels textos adrecats a 1'economia del cinema:
>A mes a mes, el cinema es una industria». Les paraules de l'autor de
La condici<O humana sintonitzen amb 1'asseveraci6 de Jean-Luc
Godard, segons la qual el cinema es «la Renault i el Louvre, definicio
que agombola la concepcio taylorista-fordista del treball en cadena i
la idea de receptacle d'obres mestres.

Es planteja una coexistencia necessaria, indefugible, per be que
plena de tensions. Ramiro Gomez recull, sobre la qi estio, unes ratlies
de Jean Mitry, extretes d'Estetica y psicologfa del tine, on observava
que "tot i que la industria i els seus imperatius siguin ben sovint
contraris ales excel •lencies de l'art, cal reconeixer, amb tota objectivitat,
que, si no fos una industria, el cinema no tindria cap mena de
possibilitat d'esdevenir un art, perque no seria pas viable,,. Un altre
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tractadista, no gaire sospitos dafeccions capitaIIstes, Guido Aristarco,

subratllava que -la historia del cinema es la historia de la industria,

la historia de les teories cinematografiques , ] a historia social de les

nations, la historia del llenguatge,,.

Evidentment , quan parlem d'industria , ho fem en un sentit ampli,

abastant no pas unicament la produccio sing tot el ventall d 'industries

auxiliars i, evidentment , tot ]'ambit comercial del cinema, aixo vol dir

la distribuxici i l'exhibicio , a banda de la incidencia de la politica

governamental , ara estatal , ades autonomica , mitjanFant la legislacio

i l'aplicacio de les normatives.

No es tracta pas en aquests paragrafs d'aprofundir en les relations

art-industria , sino d'apregonar - nos en les possibilitats que I'atansament

economic al cinema ofereix a ]'investigador.

Evidentment , aquest acostament no modificara les tensions entre

l'artista i ]' industrial , per be que -i les proves son nombroses- no

sempre els directors son artistes ni es monolitic el bloc de productors

obsedits nomes pel lucre. Pero l'objectiu de la investigacio economica

no consisteix a canviar les relations de produccio , sino a analitzar-les

i a interpretar -les. Si d'aquest estudi brosten vies que flexibilitzin les

relations entre art i industria , tot aixo s'haura guanyat . Pero els

canvis en aquest terreny no naixeran dels esforcos investigadors, sing

de la racionalitzacio de la produccio ( tot i que, en aquest sentit,

m'agrada sempre remembrar el comentari de John Maynard Keynes,

segons el qua] no hi ha actitud mes irrational que actuar racionalment

en un mon absolutament irrational ), del calcul economic ( no gens

planer , per causa de ]'alt risc i del frequent caracter de juguesca que

plantegen les inversions en el sector ) i de 1'elevacio del nivell cultural

del public. Em temo, doncs, que els directors continuaran tenint

problemes amb els productors , com els tingueren Griffith, Stroheim,

Gance, Welles o Tati.
L'analisi economica de la cinematografia ha d'anar a pouar les

scves arrels a l'estudi de les industries culturals, esperonat ja fa

quatre decades per Theodor Adorno i Max Horkheimer i cristal • litzat

a Industria cultural v sociedad de masas. Tot resseguint els viaranys

de la reproductibilitat de les obres d'art explorats per Walter Benjamin,

els autors de 1'escola de Frankfurt s'encaboriaren amb el proves de

transformacio de ]'art en mercaderia economica sotmesa al bescanvi

o a la compra-venda massiva en el mercat . La recerca no triga a

encarrerar - se cap a d'altres corriols, tot defugint els ingredients

elitistes que traspuava l'enfocament dels alemanys , i s'instal•la en

positions mes quantitativistes o en ]'examen politico-economic de la

cultura i de la comunicacio.

Quant al concepte d'inddistria cultural, esmentarem dues

definicions recollides per Enrique Bustamante i Ramon Zallo. La

292



primera correspon al frances Augustin Girard, i «estima, en general
que hi ha una industria cultural quan els bens i serveis culturals es
produeixen, reprodueixen, conserven i difonen d'acord amb criteris
industrials , aix6 vol dir , en serie i tot aplicant una estrategia de caire
economica per comptes de perseguir una finalitat de desenvolupament
cultural,'. La segona pertany al mateix Ramon Zallo, i les descriu com
«un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industria-
les productoras y distribuidoras de mercancias con contenidos
simbolicos , concebidas por un trabajo creativo , organizadas por un
capital que se valoriza y destinadas finalmente a Jos mercados de
consumo, con una funci6n de reproducci6n ideologica y social,,.

En aquest conglomerat d'industries culturals figura la ci-
nematografica, que s'adiu ben be amb la definicio de Zallo. En
apropar-nos-hi, des de la perspectiva de -catalunya, caldra fer
-d'identica manera que ens ha semblat avinent d'establir les
consideracions previes que hem estat comentant- un recorregut per
les experiencies europees i nord-americanes i, en especial , pel cas
espanyol , car -per be que no sempre subministren una informaci6
geografica segmentada- permeten d'explicar el clima economic i
legislatiu que ha planat sobre el sector en el conjunt de l'Estat.

Val a dir que el tens de treballs sobre economia cinematografica a
Catalunya no es precisament ampli i, a mes, ha estat forca tardy en
la seva aparicio , puix que no entry en escena fins que la decada dels
vuitanta havia fet ja un bon manat de passes. Al•ludim , es clar,
investigations directament economiques, i no pas d'altres treballs on
els factors dineraris o financers tenen alguna presencia en el text,
sense esser-ne l'objecte fonamental.

La migradesa de textos sobre la gilest16 no significa , pero, cap
sorpresa, si pensem que s'insereix en un col•lectiu d'investigadors, per
be que en expansi6, encara no prou poblat. Tot i que es tracta d'un
primer recull i que, logicament, no assoleix encara 1'exhaustivitat que
Ii procuraran editions posteriors, el valuos treball realitzat pel Centre
d'Investigaci6 de ]a Comunicacio, coordinat per Daniel E. Jones,
Dircc•tori espanvol d'investigaci6 en comunic•acid, consignava -sobre
on tens de 267 investigadors individuals sobre ]a comunicacio a
Catalunya des de diferents disciplines ( historiografia , sociologia,
semiotica, periodistica, ciencia politica, economia , linguistica , etc.)-
tin total de 48 persones dedicades al cinema. Dels 267 estudiosos, 25
empraven ]'economia com a disciplina de recerca . El creuament entre
mitja comunicatiu analitzat i disciplina no deu donar, en e] cas del
cinema i de 1'economia, una xifra precisament molsuda. Sortosament,
segons que detecta Daniel E. Jones a les seves conclusions, existeix un
alt interes pets audio-visuals, circumstancia que permet de confiar en
la continuitat i eixamplada de les investigations sobre cinema, per be
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que in perspective economica 110 sigui una de Ies Ines afavorides,

bandejada per la puixanca d'altres camps com la historiografia, ]a

sociologia o la semiotica.
Em vaig incorporar a aquest poc poblat segment de recerca I'any

1979, per una serie d'atzars als quals no eren aliens ni la meva afeccib

pel clima ni la meva situacio laboral d'aleshores. Quan el desaparegut

Caries Duran, Josep Anton] Perez Giner i Joan Antoni Gonzalez

so]-licitaren ajut al desaparegut Servei d'Estudis de la no menys

extinta Banca Mas Sarda i em fou encomanada in comesa de realitar

un estudi economic sobre el sector cinematografic a Catalunya, el

Tema que encapcala aquests paragrafs va ser la pregunta que em vaig

plantejar de mantinent.

Angel Luis Hueso, en el II Congres de l'AEHC comencava la seva

intervencio dient que «las investigaciones historicas surgen y se

desarrollan merced a una serie de circunstancias dificilmente

constables en muchas ocasiones; la aparicion de un trabajo revelador

y punto de partida, la confluencia de una serie de intereses o

inquietudes, las afinidades entre un grupo de investigadores, la

situacion laboral o profesional de los historiadores, serian algunos de

los motivos que podrian tenerse en cuenta para explicar una fase

investigadora,,.
Algunes dosis d'aquests elements eren presents en el meu cas, pero

em mancaven el treballs reveladors, els punts de partenca. Tal com

solia fer en estudiar d'altres sectors economics, els primers passos

s'adrecaren, d'una banda, a escorcollar biblioteques, regirar revistes,

aplegar la bibliografia forana i els llibres i articles dedicats, directament

o d'esquitllentes, a la materia des de 1'Estat espanyol, i en particular,

des de Catalunya. Cal dir, de bon principi, que la collita pel que fa a

Catalunya, en aquell moment, fou forca decebedora quant a troballa

de textos economics sobre la questio. Aixi doncs, recolzant-me en les

linies d'investigacio dels manuals que havia arreplegat vaig optar per

in via de l'aplec, homogeneitzacid i interpretacio de series

estadistiques... i embolica que fa fort!

Seria tan maligne com tedios etzibar aqui tota In corrua d'obres, de

capitols de llibres, de ponencies o d'articles dedicats a la questio,

d'altra banda a l'abast de qualsevol persona encuriosida en la

bibliografia inclosa en El sector cinematografic a Catalunya: una

aproximacici quantitative i actualitzada en els volums posteriors.

Pero seria tambe injust de silenciar alguns noms que poden resultar

summament utilosos als investigadors. Probablement Franca sigui el

pals amb l'esplet mes saboros de titols: amb quatre obres essencials

per a tot investigador de la cinematografia des de la perspectiva

economica: em ref'ereixo a Le Cinema... cette industric, de Claude

Degand; Le DrOle de drame du cinema mondial. Une industrie
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culturellc menacee, de Charles-Albert Michalet, i sobretot el magnific
pat-ell de llibres de Rene Bonnell, Le Cinema exploite i La Vingt-
cinquii'me image. Une econonrie de l'audiocvisuel, a banda dels textos
d'Henri Hamelin, Paul Leglise, Bernard Miege o Patrice Flichy. De
Gran Bretanya farem ressortir el classic The Economic Decline of
Cinema, de John Spraos; British Cinema Now, de Martyn Auty i Nick
Roddick, i un excellent acostament a l'exhibicio en el Regne Unit a
cura de David Docherty, David Morrison i Michael Tracey,
simptomaticament intitulat The Last Picture Show? Britain's
Changing Film Audiences. La ]lista s'allargassaria amb els treballs de
Bizzari, Solaroli i Fofi a Italia, de Roeber i Jacoby a Alemanya o del
gavadal de textos sobre la industria cinematografica d'Estats Units,
i s'arrodoniria amb els textos de Jaques Durand, Le Cinema ct son
public; de Walter Dadek, Die Filmwirtschaft, i de Thomas H. Guback,
The Interniational Film Industry.

En el territori espanyol el nombre de treballs no es excessivament
abundos, pero contenen forca elements d'analisi i reflexions de
destacable interes en aplicar-los a la realitat catalana. El primer
tractat general es remunta a ]'any 1945 i es obra de Victoriano Lopez
Garcia, que ocupa diversos carrecs (en el Ministers d'Industria i
Comer., en el Sindicat Nacional de l'Espectacle o en la Sots-direccio
General de Cinematografia, i que fou l'impulsor de l'IIEC -Instituto
de Investigaciones y Esperiencias Cinematograficas-1'any 1947, que
esdevingue I'EOC -Escuela Official de Cinematografia- )'any 1962).
Des del Ministers de Comers, Eduardo Moya Lopez publicava, )'any
1954, El cine en Espana, text que eixamplaria amb un amplissim
article a la Reoista de Econornia Palitica. Un any mes tard tornem a
trobar Victoriano Lopez Garcia, en unio de Miguel Angel Martin
Proharam i d'Antonio Cuevas Puente, amb La industria do produc-
cicin en Esparra, i 1'estadistic Ramon del Valle Fernandez, amb
Aspectos econcimicos del cine esparrol. Periodo 1953 a 1965 i un valuos
document sobre el sector exhibidor, Ones en Espana, 1965, obres que
arrodoni amb un doll d'articles a la Reoista Sindical de EstadIstica i
amb els anuaris del Sindicato National del Espectaculo.

Caldra esperar set anys perque aparegui un text basic, tambe de
Victoriano Lopez Garcia, Chequeo al cine esparrol, i un altre trienni
perque a Siete trabajos de base sabre el cine esparrol trobem ]'analisi
sectorial -La estructura economica del cine esparrol», de Jose Luis de
Zarraga; la recopilacio critica de les dispositions legals de
cinematografia «Normas e instituciones cinematograficas en Espa-
na,,, de Jose Vanaclocha, i un intent de descentralitzaci6 de la mirada
sobre la realitat economica del cine espanyol a « La provincia espanola
en el cine», de Juan Antonio Perez Millan. Antonio Cuevas Puente
publicava, I'any 1976, Econornia cinenratogr6fica. La production v el
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( nu^rrrin clr /^^ Irrrtln^ i. el I9,'^ I. ti,wt i;i"O 1'uzu ahll1 till

aliatge entre I'examen industrial i fanalisi de la nurnuitiva a La

industria del cine en Espana . Legi,slacicin y aspeclos econdmicos

(1896-1970).

D'aleshores enca val a consignar els treballs Las industrias cultu-

rctles en Espana . Grupos multimedia v transnacionales , d'Enrique

Bustamante Ramirez i Ramon Zallo Elguezabal , i d'aquest darrer,

Economic do la comunicacion v la cultura , el capitol El cine:

enfermedades cronicas,, , de Ramiro Gomez Bermudez de Castro, a

l'obra de Bustamante i Zallo , i des del punt de vista sectorial, el meu

treball sobre el sector distribuidor a Cinema ciiropcu i cinema america

a Espanva ; el text de Ramiro Gomez, La production cinenratograf'ica

espainola . Dc la transition a la democracia ( 1976 - 1986 ), i Historia de

la politica de fomento del cine espahol, d 'Antonio Valles Copeiro del

Villar.
Amb el recurs a aquestes obres hom pot analitzar forca be la

problematica i la situacio de la industria i del comers en el conjunt de

l'Estat i , conseguentment per be que els graus d ' intensitat puguin

ser diversos o que es detectin problematiques concretes o diferencies

qualitatives especials-, es pot obtenir un esbos forca detallat de ]a

situacio a Catalunya.
Quant als treballs estrictament dedicats a Catalunya , i sempre des

de la perspectiva economica , a banda dels fragments relatius a la

cinematografia en el llibres de Josep Gifreu i Pinsach , Sistema i

politiques de la comunicacio a Catalunya ( Preinsa, radio , teleuisio

i cinema: 1970-1980) i Comunicacio , llengua i cultura a Catalunya:

Horitzd 1990, aquest ultim en col.laborac16 amb Maria Josep Recoder

i Sellares i Joan Maria Corbella i Cordomi , i de les incursions en la

materia de ' aquest darrer autor i de Daniel E . Jones des del Centre

d'Investigacio de la Comunicac16 de la Generalitat de Catalunya i

d'alguns articles o ponencies esparses , les investigations es centren

en els treballs auspiciats per 1'ICC, El sector cinematogra fit a

Catalunva: una aproximacici quantitatiua ( 1. E.xhibicici : 2. Produccic>

i distribuci(j ) i Tendencies de l'exhibicia cinematografica a Catalunva,

i en 1'acurat llibre realitzat des del Centre d'Estudis de Planificacio

per a la Generalitat , La industria del cinema a Catalunva . Estructu-

ra, euolucvd i clewents per a /a sera planificacia , treball realitzat per

Lluis Bonet i Agusti , Xavier Cubeles i Josep Maria Miralles. D'altres

estudis economics (Ajuntament de Barcelona i els cinemes de la Ciutat

Comtal ; Associac16 Catalana de Productors Cinematografics i Audio-

visuals i el seu sector ) han tingut un caire intern i no han transcendit

encara en obra editada.
Aquesta parvitat en el nombre de publicaciones obeeix a motius no

gens deslligats de les causes que afillen escassetat de titols en altres
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u•rees de la investigacio cinematogriifica. El problema no rau pas en

que fer, sin6 en qui financa els trehalls i, si arriben a reeixir, en qui

els publica. Cl voluntarisme dels investigadors, l'abocament de moltes

hones de Ileure a la perquisicid de Jades son una llavor que dificilment

acaba fruitant o que, en fer-ho, pateix mancances que els mitjans

dineraris haurien pal•liat o arraconat.

Les institutions publiques, algunes editorials agosaradas i les
universitats acostumen a ser les fonts generadores d'estudis. En
aquest darrer cas, pero, molts dels treballs acaben formant part d'allo
clue els del ram bibliotecari anomenen literatura grisa: textos dels
quals existeixen nomes uns pots exemplars, encofurnats en els
prestatges de les biblioteques universitaries, d'acces no sempre planer
i 1'existencia dels quals sovint no transcendeix facilment entre les
persones alienes a I'ambit universitati i menys encara fora del
municipi on es assetiada la facultat receptora de les obres. En el cas
de la cineniatografia, el branc economic no ha estat gaire batut o, en
tot cas, els treballadors s'hi emparentaven per la inclusid de dades
economiques sobre firmes de produccici o tambe sobre etapes concretes
(com en la tesi de Ramon Sala sobre el periode republica). Els treballs
universitaris s'acarreren cap al ramal historic, per be que no manquin
exceptions com l'esmentat llibre de Santiago Pozo, que condensa la
seva tesi a la Universitat de Barcelona, o el petit, pero interessant,
eixam de tesis i tesines a la Universitat Complutense (G6mez Bermudez
de Castro, Martin Proharam, Jose Jacoste Quesada, Alfonso Ldpez
Yepes, Antonio Cuevas Puente, Adolfo Sarralde Gil, Jose Luis Sanz
Benito i Angel Vizoso Mozo).

Seria interessant d'articular acords entre els organismes en-
carregats de la cinematografia (ICAA i Servei de Cinematografia i
Video de la Generalitat de Catalunya ), les universitats i la mateixa
industria per tal que aquests estudis no romanguessin perennalment
vedats a l'abast del public i permetessin als investigadors de conti-
nuar eixamplant els trajectes inaugurats per d'altres predecessors
per coniptes d'haver de tornar al punt de partenca. De la mateixa
manera que d'altres sectors economics -llevat que continui essent
absolutament certa I'afirmacici de Garcia Escudero que -el tine
espanol no es una industria»- encarreguen o efectuen estudis sobre
el sector, seria interessant -i on aquest sentit son positives les
actituds de l'ICC i de l'Asociacici Catalana de Productors
Cinematografics i Audio-visuals, i les activitats realitzades en lliganca
amb el programa MEDIA- que el terreny cinematografic fos explo-
rat mitjanFant expediciones esporanades pels seus propis habitants.
Una altra alternativa consistiria a crear un centre -en el si del Servei
o externament- (una mena de CNC frances) on es treballes la
informac16 estadistica i es dones un servei al sector en forma
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d assessoranient Iegal, economic i Iinancer. VaI a Consinar tiuube q[I e
el Pla Estadistic de Catalunya 1992-1995 (Llei del 13 de desembre del
1991) ha encomant a] Departament de Cultura d'elaborar un directori
d'empreses editorials, periodistiques, cinematografiques i disco-
grafiques i, alhora, un directori de cinemes i teatres.

Quant als camins a resseguir a l'hora de la investigacio, se centren
en tres arees. En primer terme, 1'analisi de les empreses, que sovint
es un junyent dels interessos dels historiadors i dels economistes. Es
basa en 1'examen individualitzat i, posteriorment, agregat de les
empreses per sectors (produccio, distribucio, exhibicio, industries
auxiliars...); summament interessant, to l'inconvenient de constituir
un metode fbrca lent. Cada empresa pot exigir molt de temps en
1'enllestiment de la seva analisi, i les caracteristiques del sector ja
poden ser unes altres quan el treball sigui condos. Em refereixo, no
cal dir-ho, a estudis sobre la situacio present de les actuals empreses
industrials i comercials. Tocant a les firmes del passat, els periodes
son ja closos i el problema, aleshores, es constreny a trobar-ne les
dades.

En aquest sentit, es detectable per raons ben explicables de
prioritat i d'urgencia-]a investigacio majoritaria sobre empreses del
passat, abans que el you del temps no acabi d'engolir els documents
i els cada cop mes escassos testimonis que en resten. Caldria, pet-6,
treballar, alhora, en tots els estrats temporals i cornencar a preservar
la informacio de les empreses abans que el transcurs dels ant's faci la
seva situacio homologa a la de les firmes que ara s'estan estudiant...
i sant tornem-hi! Probablement perque es tracta de l'inerval vers on
ha adrecat el focus de les moves indagacions, em sembla essencial un
endinsament en empreses mes voreres en el temps i -si no pas per
questions historiografiques, si per raons de politica economica- em
sembla vital un estudi de les nostres companyies de produccio, de
distribucio, d'exhibicio, dels nostres laboratoris d'imatge i de so, de la
industria auxiliar de la cinematografia catalana. Un treball, que enlla
del solit recurs a les xifres del control de taquilla, pet-met] d'apreuar
amb precisio les dimensions de les nostres empreses del sector, la seva
potencia en Cons propis, el seu nivell de solvencia, la composicid del
finan4arnent alie, la seva capacitat exportadora i un llarg reguitzell de
caracteristiques que ens permetin -enlla de les nostres impressions
sobre la realitat i de ]a nostra calibracic subjectiva del sector- escatir

de quina mena d'inddstria i de comers estem parlant.
Evidentment, aquest desig pot topar amb una manat d'enipreses

que sigui rebec a ]liurar les Jades. Ates que no es tracta d'empre-
ses cotitzades en borsa, obligades a subministrar una abundosa
informacio , ni que la seva base accionarial sigui prou amplia per tal
que les memories anyals -si en fan- de les companyies tinguin una
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(Iifn,i(i niininWi. el Registre Mercmitil, le, empreses dint tin, i
d'altres Eons a l'abast hauran de ser Gamins obligats. La creacid de
l'esmentat organisms d'estudis de la cinematografia permetria de
centralitzar In informacio, a banda que, ates que es tracta de diner
public, caldria plantejar la condicid de presentacid, ambles sol licit Lids
d'ajut, de balancos i comptes de resultats, que garanteixin que el
projecte to prow garanties de ser menat a bona fi i cercant sempre el
dificil equilibri entre prestar suport a una industria corferida per la
frevolesa financiera i evitar ser entabanats per propostes de terbola
solvencia.

El camp enmpresarial a recd rrer es tan inunens com atractivols son
els Gamins que creuen. Una de les plomes que l'ha travessat amb mss
encert, la de Felix Fanes, amb la seva indagacio sobre CIFESA, ha
proposat d'efectuar la histdria dels cinemes nationals sobre la base de
les respectives empreses cinematografiqLies des majors a EUA, I'UFA
a Alemanya, la Rank a Anglaterra, etc.). Aquest mati hem tingut un
mostrari (Porter, Lasa, Torras, Castillo... ) d'acostament a les nostres
antigues empreses, una llista que s'eixampla amb els noms, entre
d'altres, de Palmira Gonzalez, Maria Teresa Ros o Miquel Raufast, o
amb els investigadors del cinema durant la Republica (Gubern, Sala,
Alvarez Berciano, Caparrds(, pert resta una vasty feixa d'empreses
per conrear, sobretot de la guerra enca (des de noms ben coneguts c'om
IFI, Balcazar, Isasi, PC, Jet o Profilmes fins a Amilcar, Aragones'v
Pujol, Blay Castillo, Brio, ('ine Prodex, Este, Films 59, Films Rovira-
I3eleta, Pirene o Titan, i naturalment el nostre cens actual de firmes
mss o men'vs actives). La relacio es perllongaria amb el sector de la
distribuci6, ben exigu a hores d'ara, peril que resplendi fulgurantment
abans del trasllat a Madrid de les grans companyies lligades a les
,,majors,, una mudanca que planteja una suggeridora via de
reconstruccio dels fets i de les motivations.

No cal dir quo la carrandella de treballs per per en el camp dell
cinemes es tan Ilarga com el tens dels locals de projeccid bastits
a Catalunya des de l'arribada del cinematdgraf. Una tasca que a
diferencia de les altres branques, abassegadorament concentrades
a la ciutat de Barcelona- ofereix lamb els tine-clubs o el cinema
amateur, per be que en aquests casos la base economica sigui ben
prima) un grapat de temes de recerca a investigadors d'altres mull ici pis.

A banda de 1'estudi de les empreses, un segon bloc d'investigacid
consisteix a resseguir la incidencia de la legislacio en les companyies
del sector, en el seu financament, en la seva competitivitat, en la seva
rendibilitat, en la seva expansid o desfeta. Aquest cami, quo to
nombroses intersections amb el terreny de I'analisi socioldgica
sovintejada per Sorlin o Jarvie, s'endinsa en la coneixenca dels
condicionants economics, socials i politics (els textos de Bermddez de
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I1 '0! (k SantiagoPozuest.uIfo't assaonalsamf)!1gta tingI'(di('nt

per tal de definir les relations entre el mart global i el sector concret

des del punt de vista de l'oferta. Pei costat de la demanda, les

exigencies dineraries de la investigacio sovint ultrapassen ]a poc

galdosa tresoreria de 1'investigador individual, car requereixen

enquestes d'ampli abast -Gallup, La dentanda cultural en Espaira-

que permetin d'escatir, amb detail i aprofitament, qui va al cinema a

Catalunya, quin son els estrats d'edat amb mes addiccio, quins son els

capteniments per sexe, nivell de cultura, professio, nivell de renda,

zona urbana, inermedia o rural, quins son els ,rAnquings,, d'interes

quant a ocupacio de les hores de Ileure (recordem que un 60 ^( de la

poblacio mat no fa cap al cinema), quant i quina mena de public

sostrauen al cinema els altres competidors audio-visuals, quin son els

gustos de l'audiencia, quins son els generes predilectes del consumi-

dor de cinema. Aquesta mena d'examen ens ajudara a desembromar

el rerafons de les motivations del sector, a explicar les sever respostes

davant del mercat i a conjecturar les tendencies a curt o a mitja

termini.

La darrera opcio es mou girientorn de 1'analisi estadistica, i
fou l'alternativa que millor s'escaigue a l'efecte de ]a confeccio de
1'estudi sobre el sector cinematografic a Catalunya. L'arreplega,
1'examen i la interpretacio de series numeriques en massa es una
tecnica manllevada a d'altres estudis estructurals en economia i
permet passar de 1'analissi estatica a ]a dinamica, de la contemplaci6
del fotograma a la visio de la pel•licula.

Tot Lent ressortir el pes significatiu i creixent que van aconseguir
les analisis del tall economic, Santos Zunzunegui ha escrit que «la
moderna historia(s) del cine es una historia que pasa de to individual
(los films, los autores) a lo colectivo: del "acontecimiento" a la "larga
duracion Aquesta volenca de transcendir el cas particular i
d'apregonar-se en la situacio global ens mena a l'analisi quantitativa,
amb les etapes d'arreplegadissa de dades numeriques, classificacio i
ordenacio de les series, avaluacio del grau de fiabilitat de les
estadistiques, interrelacio i creuament de dades -amb ajut
inf'ormatic-, analisi i interpretacio de dades, contrastacio amb d'altres
investigations i conclusions.

La informacio quantitativa, a banda de les xifres dels anuaris del
Sindicato National del Espectdculo, de la Revista Sindical de Esta-
distica o dels arxius de les associations professionals, es concentra -i
parlo de 1'interval temporal que Jo he sovintejat- en el control de
taquilla, amb totes les deficiencies que la incidencia del frau hi
provoca. Els orfgens del control de taquilla cal anar a cercar-los al
segon article del Decret del 16 dejuliol de 1964, de ]a Presidencia del
Govern, que establia la competencia del Ministeri d'Informacio i
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'1'urisme en materia de locals d'espectacle cinematografic. El Decret
autoritzava l'establiment, a l'efecte de protecci6 a la cinematogrufia
nacional, d'un sistema de control de les pel•licules que s'exhibeixen a
Espanya. El sistema fbu dissenyat i estahlert a traves de les ordres del
22 de desembre de 1964 i retocat, despres d'un bienni d'experiencia,
per una ordre del 9 de maig de 1967. ambdues normatives foren
modificades i refoses per l'Ordre del 26 de Julio] de 1968, que les
deroga.

Les xifres es recullen a dues publicacions: Boletin Informatiro
del Control de Taquilla. Peliculas. Recaudacione,s. Espectadores
(des del 1965), de la DGC-ICAA, i Cinematografia. Datos estadisticos,
de la SGT (des del 1969). La informacio afecta sales censades i actives,
titols exhibits, espectadors i recaptacions de )'any per pel-licula,
productora, distribuidorai cinema espanyol i estranger. La mescladissa
de xifres entre elles i amb les dades demografiques (censos de PINE i
corrections dels padrons municipals) ens assabenten sobre el grau
d'activitat de les sales, espectadors de sala activa, quotes de penetrac16
del cinema intern, cinemes per cada mil habitants, distributions
zonals, despeses mitjanes per habitant sobre renda familiar, indexs
d'assistencia de la poblac16 i un etcetera no tan llarg com ens plauria.

Les esquifideses (a tall d'exemple, la informacio quantitativa sobre
subventions o credits a] cinema) i les mancances (des dels aforaments
fins a ]'evoluc16 dels costos de les pel-licules, detallats per grans
partides pressupostaries) son notaries. A banda del let -sobretot
important de cara a 1'exhibici6- que la informacio del control de
taquilla que es publica no es desagrega enlla del nivell provincial, tot
impedint acostaments comarcals o municipals.

A banda de ]a informacio quantitativa pura, hi ha un cami
interessant que no es un altre sing el convertiment en quantitatius
d'elements qualitatius. Les Ilistes de titols, de productores o
distribuidores, de llicencies d'exhibicid atorgades permeten, en esser
segmentades i comptabilitzades, 1'elaborac16 de nous quadres
estadistics en forma de series temporals. D'altra banda, els expedients,
els Iligalls, els registres i els suports informatics del Ministeri o del
Servei -per be que la distancia o el fet que la informacio no sigui tan
accessible com en una biblioteca constitueixin seriosos entrebancs-
conserven valuoses informations, que ben recollides, agrupades i
homogeneItzades, poden esdevenir un bon einam de reconstruccio de
trajectories hist6riques.

En tot aquest, en aparenca, fred i aseptic mecanisme, batega una
questi6 que exposo, no pas sense desmenjament i mandra. Comptat i
debatut, la principal dificultat que vaig tenir a l'hora d'estudiar la
industria del cinema fou la decisio de quins eren els criteris que
permetrien de decidir les empreses que integraven el sector a
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('atalunya. No vaig poder defugir el topanrent anib la Vella polcnrica,
palesada en les dues definitions donades en el Congres de Cultura
Catalana del 1977, sobre que es cinema catala. Una discussio que
curiosament per aquelles coses de la creacio- afecta Ia produccio,
pero bandeja la d1str1buci6 i l'exhibicio. No han estat escassos els
noms que han intervingut en el debat (Albert Abril, Joan Minguet,
Roma Gubern, Ivan Tubau) ni han poquejat els estira i afluixa entre
els criteris industrials i culturals. En una interessant ponencia
presentada en el segon encontre de l'Associacio Espanvola
d'Historiadors del Cinema, Ivan Tubau plantejava diferents criteris
sobre les pel•lfcules catalanes: rodades a Catalunya, accioi personatges
son catalans; la produccio es catalana; els tecnics i els actors son
catalans; el film esta parlat en catala. En aquell text vaig veure
reflectida In meva controversia interna en dilucidar el criteri. Val a dir
que finalment -amb un munt de dubtances i sabentment que la
norma de seleccio implicaria algunes incongruencies )que els altres
criteris, pero, tampoc no foragiten)- vaig fer cas al criteri industrial,
tot seguint a116 que es usual en els estudis sectorials en econornia. Em
vaig estimar mes de fer el triatge per pautes tan objectives con
discutibles que no pas per criteris subjectius, i de treballar per
empreses i no pas per pel•licules. Fer-ho per films donaria tastes
industries con investigadors o podria implicar que una productora fos
catalana un any i 1'altre no, o fins i tot que, paradoxalment, Fos i no fos
catalana alhora.

Deixant de banda aquest triatge d'un criteri que no m'acaba
d'embadalir enfront d'alternatives que m'encisaven menys encara,
voldria cloure aquesta intervencio apuntant algunes de les linies de
treball que em sembla interessant d'empendre a Catalunya, des de la
perspectiva economica: confeccio de balancos consolidats sectorials
que permetin d'avaluar el circuit d'origen i d'aplicacio de fins a les
diferents branques i la soliditat financera de cadascuna; financament
de les empreses, ara public (BCI, ICF), ara privat (banca i caixes
d'estalvi); evolucio dels costos dels films de Catalunya i comparanFa
amb els titols de la resta de l'Estat i amb d'altres cinematografies
europees; trajectoria historica de l'activitat coproductora de Catalunya,
amb empreses d'altres comunitats autonomes o d'altres paisos;
incidencia i analisi conjunta de 1' evolucio de les subventions (estatals
o autonorniques) i pes sobre el financament dels films: ingressos
procedents de les televisions; analisi de la desertitzaci6 comarcal
en sales de cinema; rendibilitat de la transformacio de cinemes en
multisales; l'ocupacio laboral en el sector cinematografic a Catalunya;
la demanda cinematografica a Catalunya;1'exportacio cinematografica
catalana, una materia absolutament ignota, en la qual els treballs
d'Angel Vizoso i Jose Luis Sanz sobre el conjunt estatal constitueixen
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tin excel-lent model; renda comareal i despeses en cinenui; audie'ncia
de les pel•licules catalanes dins i fora de Catalunya; dimensio i
problematica de la nostra industria auxiliar de la cinematografia.

En les reflexions en forma de carta que Roma Gubern escrigue per
a la primera trobada de 1'AHCE ens deixa que ens falta una bona
historia economica del cinema espanyol, de la seva industria i del seu
comers. No cal dir que aquesta mancanca es encara forp roes
esglaiadora en el cas catala. Si aquesta intervencio serveix de petita
flavor perque sorgeixin alguns fulls que permetin d'avancar en
aquesta tasca, les meves paraules i ]a seva paciencia d'aquesta tarda
hauran estat recompensades amb escreix.

303


