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Dues espectadores fan temps al vestíbul dels cinemes Lauren Reus abans d’entrar a veure una pel·lícula

ORIOL MARGALEF
Tarragona

P irateria, crisi, futbol,
televisors de gran
format… i la cirereta,
la decisió del Govern
central d’apujar

l’IVA al cinema del 8 al 21% des
d’aquest setembre. Malgrat els
èxits de taquilla com Lo imposi-
ble, que permet tornar a veure
aquests dies llargues cues als ci-
nemes principals, el sector de
l’exhibició ha perdut en pocs
anys un 30% d’espectadors a
Tarragona. Per frenar la caiguda
i fer sostenible l’activitat, els cine-
mes es veuen ara obligats a donar
més per menys. Innovació i des-
comptes són les armes amb què
es bat el sector.
Als cinquanta, al centre de la

ciutat de Tarragona hi convivien
18 cinemes. Ara no en queda cap.
La majoria de locals d’exhibició
tradicionals van anar plegant als
vuitanta i la bonança econòmica

va portar un nou model de con-
centració, els multicinemes, que
a la pràctica també va deslocalit-
zar el consum a fora del casc ur-
bà. Lesmultisales dominen ara el

mercat, però cada cop entren
menys clients per la porta i les ra-
ons sónmés profundes que la cri-
si econòmica.
Malgrat que Parc Central està

construint un nou cinema amb
sis sales a Tarragona, Josep
Eduard Príncep, gerent d’Ocine
Les Gavarres –que serà la seva
principal competència– és taxa-

tiu en afirmar que “tal com està
el sector, invertir en un cinema
nou no té cap sentit”.
Només el primer semestre de

l’any, Ocine Les Gavarres va per-
dre un 12% de clients. Per frenar
la caiguda, aquest cinema amb
setze sales ha apostat per reno-
var equipament i incorporar l’úl-
tim crit en tecnologia. Simolts ex-
hibidors han prescindit dels re-
productors 3D per falta de de-
manda, Les Gavarres ha invertit
200.000 euros en reformar i do-
tar de nous equips la sala 3 per-
què l’experiència de veure tres
dimensions sigui el més especta-
cular possible.
“L’única alternativa és garan-

tir a la gent que pagant l’entrada
s’endurà del cinema experiènci-
es diferenciadores, res que tingui
a l’abast a casa seva”, explica
Josep Eduard Príncep, gerent
d’Ocine Les Gavarres. La pirate-
ria i els videojocs, afirma, estan
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allunyant els joves del cinema, i
el repte del sector és recuperar-
los oferint qualitat.Malgrat la da-
vallada, Les Garraves es manté
com un dels vint establiments
que fan més caixa de l’Estat.
La innovació dóna valor afegit,

però ja no és a l’abast de tothom.
Tal com va la venda d’entrades,
només els grans grups del sector
poden mobilitzar prous recur-
sos per canviar els tradicio-
nals reproductors de pel·lí-
cules en 35 mm per nous
equips digitals. Cada apa-
rell digital costa de
100.000 a 120.000 euros,
preus difícils d’amortitzar
per a la majoria de petits
exhibidors. Sobre la taula hi
ha el perill de quedar-se a les
fosques. Les distribuïdores fa
anys que amenacen de liquidar el
cel·luloide perquè té més costos
que un disc dur.
En plena davallada de clients,

els abonaments, rebaixes i des-
comptes s’han multiplicat els úl-
tims mesos i ja fan tanta olor de
cinema com les crispetes. Per
atreure clients, Lauren Reus (nou
sales) ha creat un segon dia de
l’espectador i només repercuteix
al preu la meitat de la pujada de
l’IVA. En ple centre, el Reus
Palace (set sales) no ha
apujat les entrades ni
un cèntim. Aquest
cinema, que con-
serva la decora-
ció setantera,
ha vist minvar
en poc temps
part de la clien-
tela més fidel,
joves i immi-
grants sud ame-
ricans, veïns del
barri, “que deixa-
vendiners al bar”, ex-
plica el gerent,AleixZú-
ñiga. Com que ja no surten
els comptes, dilluns i dimarts ja
no hi ha passis. A Ocine Roquetes
han decidit fer el mateix, inclo-
ent-hi dimecres i dijous.
“El 1978 vam obrir el Palace

amb una sola sala de 2.300 buta-
ques i s’omplia sempre. Ara la
més gran en té 600 i costa molt.
Ens havia anat bé, però ja no. Els
cinemesdel centre vandesaparei-
xent a tot arreu.Nosaltres somels
últims de la pel·lícula i anem fent

per inèrcia. Si ens hi haguéssim
de posar ara no ho faríem”, expli-
ca l’Aleix, que amb els seus dos
germans i la seva cunyada es fa
càrrecdel negoci. ElsZúñigahavi-
en arribat a portar altres cinemes,
com el Metropol de Tarragona.
Ara, reconeix l’Aleix, els fills no
volen continuar, i si el mercat im-
mobiliari encara es mogués pot-
ser s’haurien venut el local i tot.
Abans de fer suspensió de pa-

gaments el 2004, el Grup Lauren
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Els cinemes de Tarragona han
patit un caiguda mitjana de

clients del 12% només el primer
semestre del 2012. Des que va
començar la crisi, la caiguda és
encara pitjor. L’any 2002, a
Ocine Les Gavarres venien un
milió d’entrades. Ara només

700.000.

L’increment de l’IVA del 8 al
21% des de setembre ha

indignat el sector. Segons un
estudi de Pricewaterhouse
Coopers, empitjorarà la
situació: a tot Espanya es

perdran 2.020 llocs de feina
i tancaran 859 sales.

Puja l’IVA

INNOVACIÓ

Ocine Les Gavarres
planta cara a la crisi
millorant equips i les
sales d'exhibició

Menys clients

100.000 euros

REBAIXES DE CINEMA

L’amenaça de les distribuïdores
és sobre la taula. Les pel·lícules
de cel·luloide desapareixeran

progressivament, i s’imposarà el
format digital. Canviar el

projector analògic per un de
digital costa, però, un mínim de
100.000 euros, preus lluny de
l’abast dels cinemes petits.

BAIXAR PREU

Els cines fan més
rebaixes i descomptes
que mai per guanyar
clients

Crisi en format
panoràmic

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Nous temps. Els
projectors de 35 mm,
aquest del Reus Palace,
deixaran pas als digitals
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havia gestionat 96 pantalles en 11
cinemes repartits a Catalunya i
el País Basc. Des d’aleshores, l’ac-
tivitat de l’empresa ha anat a la
baixa i ha tancat diversos locals,
alguns amb estrèpit, com el cine-
ma de Parc Central el 2009. Amb
170.000 espectadors a l’any, “els
números no sortien, les despeses
triplicaven els ingressos. Pagà-
vem 40.000 euros al mes del lo-
cal, un 65% del que entrava, i
quan Parc Central va decidir co-
brar l’aparcament, la clientela va
caure un 60%”, explica l’empre-
sari cambrilenc Antoni Llorens,
que va marxar devent 200.000
euros de lloguer.

A Reus sí que Lauren ha pogut
rebaixar costos. El Consistori ha
accedit a reduir un 40% el preu
de lloguer per mantenir l’activi-
tat i el local ocupat. “Gràcies a ai-
xò ara no hi guanyem diners, pe-
rò cobrim les despeses”, explica
Llorens. La crisi es nota. “El ser-
vei de bar, les crispetes, són bàsi-
ques per sostenir l’activitat, però
la cosa va de baixada. Cada client
es gasta de mitjana ara a Reus
1,93 euros, set cèntims menys
que l’any passat”, afirma.
Més enllà dels multicinemes, a

la demarcació deTarragona enca-
ra sobreviuen establiments tradi-
cionals, alguns amb ajudes públi-
ques, com el Foment de Vimbodí,
i altres sense cap, com l’Avingu-
da, de Móra d’Ebre. El Brisamar,
de Comarruga, va tancar al maig
en deixar de rebre’n.c
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L’any 1972 a les
comarques de
Tarragona hi
havia en funcio-
nament 291 ci-

nemes. Quaranta anys després,
els establiments que progra-
men pel·lícules han caigut fins
als 35, segons la Generalitat.
Moltes persones no es prenen
anar al cinema com una rutina.
Però durant la postguerra i fins
a l’auge de la televisió als setan-
ta, empassar-se una sessió do-
ble els caps de setmana era per
a un ampli sector de la societat
un costum tan ritual com assis-
tir a la missa de diumenge.
L’historiador Isaac López s’ha
doctorat cum laude a la URV
amb un exhaustiu treball d’in-
vestigació sobre el paper histò-
ric del negoci d’exhibició a
Tarragona.
La primera projecció de cine-

ma a les comarques deTarrago-
na va ser el 20 de febrer de
1897 al Cafè de París, a Reus.
Però durant els primers anys el
cinema va tenir la consideració
d’una atracció de barraca, no
un espectacle de masses. No va
ser fins més endavant, que la
forta demanda social va moti-
var l’obertura de cinemes a
pràcticament tots els mu-
nicipis.
“Durant els anys cinquanta i

seixanta, els cinemes donaven
feina a moltíssima gent i els lo-
cals engalanaven les façanes a
cada estrena. En un temps que

no hi havia tants cotxes i la
gent no es movia com ara, els
cinemes eren oci assequible,
punts de trobada per a famílies
senceres, i les pel·lícules tenien
una gran repercussió, marca-
ven tendències”, explica Ló-
pez. L’historiador ha estudiat
al detall els arxius oficials i tam-
bé ha entrevistat amb un gran
número d’empresaris del sec-
tor. El seu extens treball el pu-
blicarà properament en dos vo-
lums l’editorial Silva.
Arribats els seixanta, la influ-

ència social dels cinemes havia
arribat a ser tan important que
les autoritats franquistes van
crear unpotent cos d’inspectors

per controlar els ingressos de ta-
quilla i l’adequació moral de les
pel·lícules. Al mateix temps,
Benjamín Arriba y Castro, que
va ser arquebisbe de Tarragona
entre 1949 i 1970, va impulsar la
creació d’una extensa xarxa de
cinemes parroquials per pro-
moure la immersió dels joves
en els preceptes cristians.
La gran majoria de cinemes

tradicionals van anar tancant a
finals dels setanta i principis
dels vuitanta, quan es va genera-
litzar el consumde televisió i al-
tres formes d’oci alternatiu. Als
pocs cinemes que queden els
costa cada cop més atreure cli-
entela, i els que no siguin capa-
ços d’adaptar-se al nou format
de projecció digital podrien
quedar-se a les fosques. Isaac
López és partidari que l’admi-
nistració els ajudi a fer aquesta
inversió, que ronda els 100.000
euros. “Una societat sense cine-
mes queda òrfena de cultura i
moltes altres coses”, afirma.c

Isaac López ha
estudiat la història
del negoci d’exhibició
a la demarcació
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Auge i caigudade les salesX
]A principis dels vuitanta
l’Estat espanyol estrenava
un nou marc de llibertats i
els cinemes que programa-
ven pornografia (sales X)
van tenir uns anys d’auge.
A Tarragona ciutat, el Cé-
sar, que havia obert por-
tes a finals dels anys sei-
xanta com cinema “d’art i
assaig”, es va convertir
abans de plegar el 1985 en

la gran pantalla del cine
porno a la ciutat. A
Tortosa, la referència era
el Cine Fèmina, i fins que
va plegar fa uns anys, la
Sala X de Reus era una de
les últimes que quedaven
en funcionament a l’Estat.
La generalització dels vi-
deoclubs a meitat dels
anys vuitanta va deixar
sense clientela al sector.

El cinema Monterrosa va tancar el 1985 després de quaranta anys d’activitat a Reus

LLOGUER REDUIT

Lauren Reus continua
després que
l’Ajuntament li hagi
reduït el lloguer
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SenseVOS
d’estrena

L’edatd’ordel
cel·luloide

Noucinema
aParcCentral

]La falta de públic i de
subvencions han deixat
Tarragona sense cinema
d’estrena en versió origi-
nal subtitulada (VOS),
una experiència que van
fer possible durant dos
anys la cadena Ocine i
l’associació cultural
Ariadna. La sala 8 i Mig,
que comptava amb su-
port de la Generalitat, la
Diputació i la cadena Oci-
ne, es va posar en marxa
l’any 2010 i permetia veu-
re pel·lícules d’estrena en
versió original al multici-
nemes de Les Gavarres.
La iniciativa, però, va
passar a millor vida
aquest febrer, quan es va
acabar el finançament
públic. Ocine, que posava
el local i el personal, va
decidir no continuar amb
la programació perquè
era insostenible. Els tar-
ragonins tenen ara l’alter-
nativa del cicle VOSE
que organitza l’associació
cultural Anima’t, i que es
pot veure a l’Auditori de
la Fundació Caixa Tarra-
gona. En aquest cas, pe-
rò, no són pel·lícules d’es-
trena. Aquest diumenge
es podrà veure el film
Drive, de Nicolas Win-
ding Refn (2011).

]Parc Central ha iniciat
les obres d’ampliació que
el permetran créixer
amb 26 nous locals i
obrir un nou multicine-
mes, amb una inversió
global de 20 milions d’eu-
ros. Tres anys després
del tancament dels cine-
mes Lauren, que estaven
ubicats a la planta baixa,
el complex d’oci aposta
de nou pel cinema com a
reclam comercial i ha
començat a construir sis
noves sales d’última gene-
ració al terrat amb una
inversió de 4,5 milions
d'euros. Fruit d’un con-
tracte firmat mesos enre-
re, l’operador serà el
grup Yelmo, que només
haurà d’invertir per ade-
quar les sales. L’empresa,
que té 400 sales i una
quota de mercat del 14%,
travessa un moment deli-
cat. Actualment està ne-
gociant l’acomiadament
de 265 del miler d’emple-
ats que té a tot Espanya
per deixar de perdre di-
ners. Malgrat aquest pro-
cés de reestructuració,
fonts de l’empresa i Parc
Central han ratificat a La
Vanguardia la vigència
de l’acord a Tarragona.
Si tot va bé, el cinema
podria obrir el setembre
de l’any vinent.

Tarragona va arribar a tenir 291 cinemes a principis dels
setanta, quan anar a veure pel·lícules era un costum social

Ofertes. Els
cinemes fan ofertes
i descomptes per
fidelitzar la clientela


