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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ El setè art viu temps con-
vulsos en el seu primer segle de
vida. La història del cine va co-
mençar el 28 de desembre del
1895, quan els germans Lumi-
ère van projectar públicament
la sortida d’obrers d’una fàbri-
ca francesa a Lió, la demolició
d’un mur, l’arribada d’un tren i
un vaixell sortint del port. Ha
plogut molt, des d’aleshores.
Només el temps dirà si l’exhi-
bició en sales tal com la conei-
xem ara, que viu un punt d’in-
flexió amb la digitalització i el
3D (o altres avanços tecnolò-
gics), es revitalitzarà o, al con-
trari, està tocada de mort.

De moment, les dades de
l’Anuari de SGAE de les Arts
Escèniques, Musicals i Audiovi-
suals mostren que a la provín-
cia de Lleida –seguint la tendèn-
cia de tot el país– els especta-
dors de cine han descendit més
d’un 30% durant l’última dèca-
da. En xifres, es tradueix que
s’ha passat de 957.675 especta-
dors el 2003 als 669.726 del
2012. La recaptació en canvi es
manté en xifres similars:
4.547.214 euros el 2003 davant
4.534.516 euros el 2012.

Ara bé, un estudi més deta-
llat permet advertir com des del

Els cines de Lleida han perdut durant l’última dècada tres de cada deu espectadors. En xifres, es tradueix que les

957.000 persones que van assistir a veure una pel·lícula el 2003 es van quedar en 669.000 el 2012. L’increment del

preu de les entrades, la crisi i la pirateria són alguns motius. La digitalització podria suposar un altre revés.

CINEPÚBLIC

CULTURA/ESPECTACLES

El cine de Lleida
perd un terç
d’espectadors
El públic baixa de 957.000 a 669.000 persones entre el 2003
i el 2012|| La recaptació per sessió davalla de 137 € a 90 €

Imatge d’una projecció en una sala de cine de Lleida aquest cap de setmana, momen

N. de cines amb activitat 30 29 27 28 27 28 23 23 27 24

N. de pantalles amb activitat 50 49 42 46 60 59 55 55 59 56

N. total de sessions 33.142 29.216 27.272 30.181 46.693 53.518 51.851 52.984 53.138 50.235

N. entrades venudes/espectadors 957.675 896.380 704.647 732.670 807.731 814.943 852.099 776.869 775.992 669.726

Mitjana d’espectadors per sessió 28,90 30,68 25,84 24,3 17,3 15,2 16,4 14,7 14,6 13,3

Assistència (entrades per habitant) 2,5 2,4 1,8 1,8 2 1’9 2 1,8 1,8 1,5

Recaptació total 4.547.214€ 4.404.769€ 3.595.645€ 3.770.051€ 4.261.093€ 4.602.957 5.178.547 5.089.383€ 5.143.664€ 4.534.516€

Recaptació mitjana per sessió 137,2€ 150,8€ 131,8€ 124,9€ 91,3€ 86€ 99,9€ 96,1€ 96,8€ 90,3

Preu mitjà de l’entrada 4,7€ 4,9€ 5,1€ 5,1€ 5,3€ 5,6€ 6,1€ 6,6€ 6,6€ 6,8€

Despesa mitjana per habitant 12€ 11,7€ 9€ 9,3€ 10,3€ 10,8€ 11,9€ 11,6€ 11,6€ 10,2€

RADIOGRAFIAD’UNADÈCADA

CARACTERÍSTIQUES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2009 s’observa un descens. En-
tre el 2011 i el 2012, la dismi-
nució és de l’11,84%.

Tan sols l’increment del preu
de les entrades, que a Lleida ha
sigut del 44,6% en una dècada,
ha permès que la recaptació no
es desplomi al mateix ritme que
els espectadors.Això sí, la re-
captació mitjana per sessió ha
baixat de 137,2 euros el 2003 a
90,3 el 2012, un 34%.

Malgrat el debat que hi ha al

carrer sobre si el cine és car o
no, s’ha de tindre en compte que
del preu de l’entrada un 25%
va a parar a l’IVA i la resta de
taxes. Del 75% restant, prop
d’un 50% s’ha de pagar a les
distribuïdores (la majoria grans
majors americanes que impo-
sen les seues pel·lícules). Sous
dels treballadors i altres despe-
ses surten de l’aproximadament
25% que en queda.

L’increment de l’IVA cultural

del 8% al 21% tampoc no aju-
da en tot aquest panorama, en-
cara que en les dades estudia-
des aquí tan sols es reflecteix
l’últim quadrimestre del 2012,
ja que va entrar en vigor l’1 de
setembre de l’any passat.Tan-
mateix, els indicadors fan pen-
sar en nous descensos de recap-
tació.

La pirateria, el preu de les en-
trades, els avanços tecnològics
amb nous suports per veure

pel·lícules i el constant incre-
ment d’oferta de lleure i, és clar,
la crisi, són només algunes de
les causes d’aquest aparent di-
vorci entre sales i espectadors.
Un divorci en el qual encara nin-
gú no ha dit l’última paraula
perquè si alguna cosa té el bon
cine és capacitat per fer somiar,
emocionar, riure i plorar. I
aquest és un reclam gens menys-
preable per tornar a enamorar-
se’n.
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■

La digitalització és el repte immediat que han

d’afrontar lamajoria de sales de cine de Lleida,

la qual cosa enmolts casos implica una inversió

propera als 60.000 euros.

El preumitjàde les entradesde cinea laprovíncia

deLleidaés6,8€, encaraque laxifra variad’unes

sales a les altres en funcióde si es tractad’una

projecciódiàriaode capde setmana.

‘Lo imposible’, de J. A. Baiona, es va convertir el

2012 en la pel·lículamés vista, ambgairebé sis

milions d’espectadors a tot Espanya, unmilió a

Catalunya.

CULTURA/ESPECTACLES

Els cines Urgell de Mollerussa, del Circuit Urgellenc, ja compten amb sistema de projecció digital.

JOAN GÓMEZ

nts abans de començar la pel·lícula.

ITMAR FABREGAT

SE
G
R
E

Lleida Principal * 1

Lleida Rambla * 3

Lleida Lauren 10

Lleida Funatic 3

Alpicat JCA * 16

Agramunt Casal Agramuntí 1

Almacelles Casal 1

Balaguer Teatre Municipal 1

Bellpuig Teatre Armengol 1

Cervera Casal 1

Mollerussa Urgell * 3

Solsona París 1

TàrregaMajèstic 2

Tremp La Lira * 1

Vielha Era Audiovisuau 1

Juneda Teatre Foment 1

La Seu d’Urgell Cines Guiu * 2

Sort Els Til·lers 1

Tornabous Local del Cinema 1

Barbens 1

Maldà Local Cultural 1

St. Martí de Maldà Foment 1

Castelldans Llar Productor 1

Artesa de Lleida Teatre Mun. 1

La digitalització amenaça
lameitat de sales de Lleida
Per l’elevada inversió que suposa el canvi de projectors per al nou
format || La caiguda d’espectadors, un altre factor negatiu

J.B.
❘ LLEIDA ❘ La meitat dels cines de la
província de Lleida podrien que-
dar-se sense pel·lícules en els
pròximsmesos.O, com amínim,
haver d’esperar setmanes (o me-
sos) per aconseguir un film d’es-
trena. El final de la distribució
de cintes en cel·luloide i el con-
següent pas a la projecció digi-
tal penja com una espasa de
Dàmocles per sobre de moltes
sales lleidatanes –algunes de pri-
vades i, la majoria,municipals–,
que tenenmolt costa amunt l’ad-
quisició de projectors digitals,
una inversió que pot superar els
60.000 euros.

A la capital del Segrià, el Grup

Principal ja compta amb siste-
ma digital al Principal, el Ram-
bla i dos sales del complex JCA
Alpicat.

Tanmateix, les sales Lauren i
l’Espai Funatic –empresa que no
treballa amb les grans distribu-
ïdores comercials– no s’han
adaptat al canvi. El Funatic con-
fia que les petites distribuïdores
aguantin encara el cel·luloide.

A comarques, la situació és
més crítica. El recentment estre-
nat complex cultural La Lira de
Tremp, els cines Guiu de la Seu
d’Urgell i una de les sales Urgell
de Mollerussa són els únics ci-
nes que disposen de moment de
tecnologia digital. L’ajuntament

deVielha va anunciar aquest es-
tiu la intenció d’adquirir un pro-
jector digital per a la sala EraAu-
diovisuau i el cine París de Sol-
sona, privat, també podria fer
aquest pas ben aviat.

Municipis com Balaguer,Al-
macelles, Bellpuig oAgramunt
estan estudiant donar llum ver-
da o no a la inversió per als seus
cinemes.

Més difícil serà el cas del cine
Casal de Cervera, al no ser mu-
nicipal. Sales de poblacions més
petites comTornabous, Maldà,
Castelldans o Barbens tenen el
futur més negre. Les sales del
Pont de Suert i Linyola ja van
tancar a l’estiu.

ELSCINESDELLEIDA

LA SETMANA PASSADA

Èxit de les ‘rebaixes’
a la Festa del Cine

■ La Festa del Cine, del 21 al
23 d’octubre a tot Espanya
amb entrades a 2,90 €, va
congregar 12.453 especta-
dors a les sales de Lleida, un
1.300%més que en els matei-
xos tres dies de la setmana
anterior. El Circuit Urgellenc
estrenarà demà la seua festa,
amb entrades a 3,5 € els di-
lluns de novembre a 6 sales i
els divendres en dos més.

PROMOCIÓ

LOCALITAT SALES

(*) Cines que compten amb projectors digitals.
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