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1.- Kultura: logika sozialaren eta ekonomikoaren artean
Gidaliburu honen objektu nagusia zinema den arren, kulturaren sektoreaz arituko gara
lehendabizi. Soziologiaren eta ekonomiaren artean kokatzen den sektore zabalagoaz,
alegia; non ikus-entzunezko sistemaren egitura eta zinemaren jarduera oinarritzen diren.
Kulturak ekarpen soziala eta ekonomikoa egiten ditu, gizarte kohesioan eta tokiko
garapen kolektiboan lagunduz. Alde batetik, komunitate zehatz baten nortasuna
indartzen duten balioak helarazten dituzte kultura ondasunek; eta, beste alde batetik,
lanpostuak eta jarduera berriak sortzen dituen tokiko sektore ekonomiko garrantzitsua
osatzen dute. Halere, kultura definitzeko terminologia ezartzea konlexua da.
Azalpen zientifikoei erreparatuz gero, esparru sinbolikoa eta egitura elementuak
azpimarratzen dira. Ramon Zallok, kasurako, kultura industriak bereizten ditu.
“Adarren multzo bat” bezala, alegia. “Eduki sinbolikoko merkantziak sortzen eta
banatzen dituzten segmentu eta jarduera industrial osagarriak” (Zallo, 1988: 26). Haren
ustez, kultura produktuak sorkuntza lanean eta balioa duen kapitalean oinarritzen dira.
Hau da, lan antolakuntzan, ekoizpen prozesuetan eta ordainsarien araberako sisteman.
Ondoren, produktuak kontsumo merkatura bideratzen dira; erabilpen soziala eta
ideologikoa izateko. Hala, kultura industrien sistema edo egitura sortzen da. Truke
ekonomia horren baitan gertatzen diren gizarte harremanak azpimarratu zituzten beste
autore batzuk. Hala nola, Pierre Bourdieu-k (1983). Haren ustez, “kapital kulturalak”
funtzio soziala dauka, eta bere baitan hartzen ditu ondasun material eta sinboliko
guztiak. Beraz, kulturaren bidez jasotako ezaguerak gizabanakoen estatus eta botere
maila ezarriko ditu.
Besteak beste, herria, hizkuntza eta nortasuna eraikitzeko tresna da kultura
(Gaztelumendi, 2012). Adierazpen horiek errealitate zehatz baten errepresentazioak
dira, ondorioz, baita lurralde eta identitate nazionalaren marka edo ispilu ere. “Kultura
da bidea. Mapa bat. Joan-etorriko bidaia” (2012: 62). Zehazki, ikasketa, transmisioa,
parte hartzea eta hizkuntza erabilera inplikatzen dituena. Hala, kultura kontsumoa edo
esperientzia eremu sinbolikoaren elementu garrantzitsua izango da. Akatsa, beharbada,
arretaren zati handiena obretan jartzea da; emaitzan, salmentan eta arrakasta mailan,
hain zuzen ere (Luku, 2009).
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1.1 Esparru teorikoaren zedarritzea
Kontzeptuaren jatorria berreskuratuz gero, kultura industriak ulertzeko modua asko
aldatu da. Halere, kulturaren gaineko teoria jorratu duten autore gehienak bat datoz
gauza batean: garapen kolektiborako baliabidea eta giza eskubidea da kultura (Sedwick
eta Edgar, 2002). Areago, herri bat besteengandik bereizten duen ezaugarria da; eta
bereizgarri horrek, gainera, batu egiten ditu balio eta esangura komunak dituzten kideak
(Amezaga, 1995). 1940. hamarkadan agertu zen lehen aldiz kultura industria terminoa,
Frankfurteko eskola 1 izenez ezagutzen den Europako aditu taldearen eskutik –H.
Marcuse, M. Horkheimer, T. W. Adorno eta E. From, horien artean-. Gogor kritikatu
zuten sistema kapitalista modernoak bultzatutako masa kultura, eta gizartearekiko
konpromisoa eta burujabetza aldarrikatu zituzten Dialectica de la ilustracion (1998)
liburuan. Haien ustez, oinarrizkoa da kultura gizarte aldaketarako tresna gisa ulertzea.

1go irudia.
Heidelberg (Alemania), 1964. Horkheimer ezkerrean eta Adorno eskuinean. Iturria: Wikipedia - Creative Commons
lizentzia.

Frankfurteko eskolak AEBetako industrializazio prozesua egin zuen adierazpen
artistikoen estandarizazioaren erantzule. Joera horrek kulturaren balio sinbolikoa
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Frankfurteko eskolak maileguan haru zuten Walter Benjamin pentsalariak 1935ean argitaratutako Artelana
erreproduzitzeko ahalmen teknikoaren aroan liburuko teoria. Horren arabera, mugarik gabe erreproduzitzeko
askatasunak artelanaren funtsezko izaera ezabatzen du; izan ere, ezin da bereiztu jatorrizkoaren eta kopiaren artean.
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Europako komunitateen ituna (1957), Kultura lankidetzarako kontseilua (1961) eta Aduanen batasuna (1968)
azpimarratu daitezke, besteak beste. Dokumentu horietan objektu eta merkantzia gisa ulertu zen kultura.
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ezabatuko zuelakoan, sorkuntzaren funtzio soziala azpimarratu zuten. Horregatik, masa
kultura esaera ordez kultura industria hobetsi zuten. Kultura “gizartearen balio
komunen adierazpen askea” balitz bezala, eta industria, aldiz, “merkantilismoaren
gaineko arrazoiketa marxista”. Nicholas Garnham autorearen arabera, Europako
pentsalariek ideologiaren eta kapitalismoaren arteko problematika “alienazio eta
merkantilismo” ikuspegietatik kritikatu zuten, ohiko “elite/masa” bereizketa egin ordez
(Garnham, 2011: 24-25).
Gizarte aldaketek eta kultura praktikek lotura zuzena dute komunitate zehatz
baten errealitatea ulertzeko moduarekin. Beraz, neurri handi batean, fenomeno horrek
azaldu lezake kultura industrien gaineko AEBetako eta Europako ikuspegi ezberdinak.
AEBetako garapen ereduak kultura entretenimenduaren sektore ekonomiko gisa ulertu
duen bitartean, adierazpen artistikoek gizartean duten onurak aldarrikatu ditu Europak.
Eta ondorioz, horiek babesteko beharra. Produkzioa sustatzeko eta ondarea babesteko
lehen kultura politikak 1950eko hamarkadan jazo ziren2. Klasikoena mezenasgoa da:
“Botere ekonomikoaren eta sortzaileen arteko harremanean oinarritutakoa. Lehenegoek
sortzaileen lana finantzen zuten, prestigioa eta pizgarri fiskalak izateko interesak
bultzatuta” (Zallo, 1995: 36-39).
1960ko hamarkada amaieran, Frankfurteko eskolari jarraiki, orduko garapen
ekonomiko eredua zalantzan jarri zen. Europako mendebaldean ezker ideologiako
askotariko ahotsak altxatu ziren (irakasleak, kultura sortzaileak, sindikatuak...)
AEBetako hazkunde kapitalistaren kontra3 . 1968ko maiatzean, ideologia komunista
ardatz hartuta eta debekaturik dago debekatzea lelo azpian, kontrakultura mugimendu
indartsua sortu zen. Frantzia izan zen gatazken eszenatoki nagusia, baina laster zabaldu
ziren ere munduko beste toki batzuetara: Italiara, Espainiara, Mexikora, Brasilera eta
AEBetara, besteak beste. Erakunde publikoen zailtasunak ikusirik “benetako
demokrazia” bermatzeko, gizarte mugimenduak kultura eragile izatera pasatu ziren.
“Kalitatea, aniztasuna eta parte hartzea” aldarrikatu zituzten, ikuspegi marxista
berreskuratuz eta kultura gizarte garapenaren erdigunean jarriz (Zallo, 1995: 41). Baina
2

Europako komunitateen ituna (1957), Kultura lankidetzarako kontseilua (1961) eta Aduanen batasuna (1968)
azpimarratu daitezke, besteak beste. Dokumentu horietan objektu eta merkantzia gisa ulertu zen kultura.
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Areago, mundu gerra eta deskolonizazio prozesu ugariren bultzatzaile izatea leporatu zieten, botere kontzentrazioa
gizartearen garapen kolektiboaren kontra egiten duela argudiatuta. Finean, giza balio berriak aldarrikatzen zituzten,
behar sozialetan oinarritutako hazkunde kualitatiboa alegia.
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eredu horri kritikak iritsi zitzaizkion ekonomia politikoaren eskolatik. Hain zuzen ere,
Frakfurteko eskolaren “azaleko azterketa ekonomikoa” argudiatuta (Garnham, 2011:
27-28). Egitura, produkzio, banaketa eta kontsumo dinamikak baztertzen zituelako;
alegia, derrigorrezko “kontzentrazio horizontala eta bertikala”. Oro har, 1970eko
hamarkadan, botere publikoen interbetzio txikia nagusitu zen.
1980ko eta 1990eko hamarkadetan, liberalizazio ekonomikoarekin batera,
komunikazio sektorearen munduko erakunde handiak nazioartekotu ziren. AEBetako
enpresek posizioa indartu zuten nabarmen, eta entretenimenduaren merkatu ekonomian
oinarritu ziren kultura politika berriak. Horren arabera, sormen produktuek honako
ezaugarriak edukiko zituzten (Garnham, 2011: 29):
1. Kostu finko altuak
2. Eskari maila ezezaguna
3. Esklusibotasunik ez
4. Sortzaileen produkzio funtzioa
5. Harreman teknologikoa

Erakunde publiko gehienek aintzatetsi egin zuten produkzioaren balio-kate osoa. Hau
da, kultura ondasun sozioekonomikotzat hartzea eta produktuak sortzeko baliabideak
babes objektu bihurtzea. Testuinguru horretan, jakina, bitartekari komertzialak agertu
ziren -komunikazioaren eta kulturaren merkantilizazioa areagotuz-. Hala, 1980an,
UNESCOk (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea) sektorearen
hutsuneak identifikatu zituen MacBride izeneko txostenean. Horren heleburua zen, hain
justu ere, munduko informazio fluxuak orekatzea, eta garapen bidean zeuden
herrialdeen

errepresentazio

urria

areagotzea

medioetan.

Azterketa

horretatik

Informazioaren eta Komunikazioaren Munduko Arauketa Berria (Nomic4) sortu zen.
Alabaina, erakunde pribatuek ez zuten MacBride informea babestu.
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Ordutik, UNESCOren agenda politikoan bestelako gaiek ordezkatu dute Nomic. Besteak beste, komunikazioaren
demokratizazioa, informazioaren gizartea eta esparru digitala.
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Garai bereko UNESCOren beste dokumentu batek honela dio, kultura industriaz:
“Kultura industriak ondasunen eta zerbitzuen produkzioa, erreprodukzioa eta hedapena
tartean sartzen ditu, eta horretarako irizpideak industrialak eta komertzialak izango dira.
Hau da, seriean ekoiztutako produktua eta estrategia ekonomikoa duena; eta betiere
kulturaren garapena izango du helburu” (UNESCO, 1982: 215). Dokumentu horrek ez
zien erreferentziarik egin kulturaren funtzio ideologikoari zein sozialari, eta lau
kontzeptu berri erantsi zituen eztabaidan: “Kultura ondasunen zirkulazio askea,
langileen bizi eta lan-baldintzen hobekuntza, eta ondare publikoaren hedapena” (Clares,
et al., 2013: 54).
1993an, berriz, kultura salbuespena kontzeptua agertu zen; Europako Batasuna
sortu ondotik eta truke askerako merkatua adosteko mundu bileran, hain zuzen ere.
Kanpoko produkziotik etxekoa babesteko aldarria egin zen, eta horretarako neurriak
zehaztu. Horren ondotik, 1995ean, Merkataritzaren Munduko Erakundea (WTO) sortu
zen. Besteak beste, ikus-entzunezko programak eta filmak merkataritza objektu gisa
hartu ziren (Clares, et al., 2013: 32). Hala, kultura industriak galdu egin zuen
Frankfurteko eskolak aldarrikatzen zuen izaera soziala; izan ere, sorkuntza kulturala
teknologiaren eta industria prozesuen erdigunean jarri zen, audientzia masibo batek
kontsumitu zezan.
2001ean, kultura salbuespen ideiari jarraiki, Kultura Aniztasunaren Aldarrikapen
Unibertsala egin zuen UNESCOk. Kultura giza eskubide izendatu eta sektorearen
garapenerako oinarrizko printzipioak ezarri ziren. Hala, 2005ean, Kultura Adierazpenen
Aniztasuna Babesteko eta Sustatzeko konbentzioa onartu zen.
Azken urteetan, digitalizazioaren eta Interneten eraginez, kultura kontsumitzeko
gailu, formatu zein banaketa kanal berriak indarrez sartu dira sektorean. Ondorioz,
kultur produktuen masa kontsumoa murriztu da; eredu berrietara egokitutako
produkzioaren segmentazioa bultzatuz, eta arreta nagusia produktuen errentagarritasun
ekonomikoan jarriz.

5

Kultura industriak: kulturaren etorkizuna jokoan txostena 1978an Parisen egindako bilkuran oinarritu zen, non
UNESCOk kultura sektorearen berariazko arauketa eza adierazi zuen:
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000499/049972eo.pdf
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1.2 Kultura industrietatik sormen industrietara
Ikusi dugunez, zaila da kulturaren definizioa zedarritzea. Ondasunen produkzioa eta
kontsumoa etengabeko aldaketa prozesua bizi dute, ondorioz, horien esanahia eta izaera
ere aldatu egin dira. Halere, kultura produktu guztiek badituzte komunean ezaugarri
batzuk: eduki zein euskarri baten beharra eta bizi ziklo laburra. Azken hori gertatzen da,
batik bat, kultura etengabeko berrikuntzaren morroia delako. Eta bereizgarri horrek
bultzatu du, justuki, sormen terminoa nagusitzea sektorean. Alegia, kultura
“adimenarekin sortutako” diziplina askotako lanek osatzen dutenez (trebetasuna eta
talentua eskatzen dutelarik), edukietan eta sortzeko gaitasunean ardaztu da eztabaida
teorikoa. Kulturaren gaineko diskurtso kreatiboa edo sektorearen jarduera neurtzeko
ekonomia hedatu da; teknologiaren eta sormen gaitasunaren arteko konbergentziatik,
alegia (Europako Batzordea, 2006: 1-2).
Erresuma Batuan agertu zen ekonomia kreatiboan oinarritutako kultura
jardueren sailkapena, 1998an. Helburua zen neurtzea sormen jarduerek zer ekarpen
egiten zioten herrialdearen ekonomiari. Creative Industries Mapping Document
(Industria kreatiboak dokumentatzeko mapa) egitasmoak kulturari lotutako sektore
klasikoak zerrendatu zituen. Hala nola, zinema, antzerkia, prentsa idatzia, irratia eta
telebista. Horrez gain, gaitasun sortzailea erdigunean jartzen zuten beste jarduera batzuk
erantsi zituen: publizitatea, diseinua, arkitektura, artea, programa informatikoak, etab.
Europako gaietarako KEA erakundeak, aldiz, egile eskubideak tartean sartzen zituzten
kultura adierazpenak bi sektoretan bereiztu zituen, eta osagarrien atal bat erantsi
(Europako Batzordea, 2006: 3):
1. Kultura industria: Masa kontsumorako ekoizten diren produktuek osatzen
dute.
2. Sormen industria eta ekintzak: Bestelako ekonomia edo sektoreei lotutako
produkzio prozesua, eta erdi-mailako kontsumoa duten produktu ez-kulturalek
osatzen dute. Berrikuntzarako, lehiakortasunerako eta ekarpen sortzailerako
gaitasun handiagoa dute.
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3. Sektoreari lotutako industria osagarriak: Ezin dira mugatu irizpide bakarrera.
Ordenagailuen, MP3 irakurgailuen eta sakelakoen fabrikatzaileak dira, besteak
beste.

2. Irudia.
Kultura eta sormen industrien antolaketa. Iturria: Europako Batzordea, 2006.

Sormen balioa aintzat hartzea egile eskubideak ustiatzea ahalbidetu bazuen ere, egitura
horri arriskuak eta hutsuneak ikusi zizkieten aditu askok. Batetik, sailkapen horretan
ondare kultural asko falta zirelako -adibidez, liburutegiak eta museoak-; eta, bestetik,
ikuspegi horrek kultura “tresneria” gisa ulertzea agintzen zuen (Zallo, 2011: 161).
7

Bestela esanda, “sormen ekonomia” merkatu legeetara makurtzea (2011: 153).
Esanahien erreprodukzioa eta audientziarekin harremana helburu zuten industria
jarduerak soilik aintzat hartu ziren, eta kanpoan utzi kirola eta moda bezalako industria
“periferikoak” (Casado, 2008: 29-30). Hala, ikuspegi masifikatu horrek ekoizpen
kulturalen estandarizazioa eta homogeneizazioa bultzatuko zituen besterik.
Azken urteetan egindako azterketa ekonomikoak, aldiz, kultura eta sormen
sektoreen balio katean oinarritu dira (Kulturaren Euskal Behatokia, 2016; Europako
Batzordea, 2017). Alegia, sorkuntzatik kontsumorako prozesu osoan. Kultura eta
sormen industrien bost funtzio nagusi bereiztu zituen KEAk, 2017an (ikusi 3. irudia):
Sormena, produkzioa, distribuzioa, erakusketa eta kontsumoa. Horrez gain, ideiak
kultura ondasun bihurtzeko beharrezko baliabide ez-kulturalak, eta produktuak
publikoarengana eramateko zerbitzuak ere erantsi zizkion balio-katearen zikloari:
heziketa eta prestakuntza, artxiboa eta kontserbazioa, kudeaketa eta arauketa hain zuzen
ere (Europako Batzordea, 2017: 36-40).

3. Irudia.
Kultura eta sormen kreatiboen balio katea. Iturria: Europako Batzordea, 2017.

UNESCOk, jada, 2009an zehaztu zituen sektorearenb zeharkako hiru dimentsio osagarri
horiek; eta indarguneak zein ahulguneak ditu ikuspegi berriak. Indarguneen artean dago,
nagusiki, aldi berean argazki osoa eta sekuentziala izateko aukera –audientziarekin
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konektatzeko praktika berritzaileak ezagutzeko, adibidez-. Modu horretan, sekuentzia
bakoitzaren

azterketa

eginez

gero,

posible

da

lehentasunak

identifikatzea

“sektoreartekotasun batetik” (Kulturaren Euskal Behatokia, 2016: 8). Ahulguneen
artean, berriz, linealtasuna, praktika amateurrak, aro digitalean eskaintza bihurtzen ez
diren ekoizpenak, etab. alde batera uztea eta, ondorioz, sortzeko eta hedatzeko
bitartekarien murrizketa ezin azaleratzea dago (Europako Batzordea, 2017: 10).
Horregatik, ezinbestekoa da balio-katearen informazioa osatzea hezkuntza sistemari,
praktika sozialei eta sormen esperientziei lotutako azterketa kualitatiboekin. Alegia,
edukiek praktika errealean betetzen duten funtzioari buruzkoak.
Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionean, Kulturaren Euskal Behatokiak
berriki mugatu du kultura industrien kontzeptu eremua. 2018an egindako azterketa
batean oinarrituta, kultura eta sormen industriak hautatu eta horien irismena zehaztu
zituzten 6 . Etengabe hedatzen ari den esparrua dela aintzat hartuta (errealitate
ekonomikoa, soziala, kulturala eta teknologikoa eraldatzearekin batera), haren balio
ekonomikoa neurtzea eta informazio estatistikak osatzea erronka direla ere aitortu zen.
Hala, definizioaren gaineko adostasun faltari erantzuteko, EAEko ezaugarriak abiapuntu
hartu eta nazioartean erabilgarri izan zitekeen markoa proposatu zuen Behatokiak
(Kulturaren Euskal Behatokia, 2018: 3).

1.3 Sormen adierazpenak babesteko eta sustatzeko irizpideak, gaur
Ikusi dugunez, gizarte aldaketekin batera, kultura ulertzeko modua ere aldatzen da.
Tradizioz, kultura politika publikoak lau ekintza eremu izan ditu: 1) zerbitzu publikoak,
2) ondarearentzako inbertsioa, 3) enpresentzako, sortzaileentzako eta hedapenerako
diru-laguntzak, eta 4) kultura soziala. Halere, XX. mende erdialdetik interbentzio
publikoaren esanahiak bilakaera nabarmena izan du: inbertsio pribatuen gaineko
pizgarri

fiskaletatik

(edo

mezenasgoa)

kultura

ekonomizistara

(edo

soilik

merkataritzarako tresna gisa ulertuta). Inoiz ez alderantziz, kulturari dagozkion
elementuak balioan jarrita eta sektore berrietara zabalduta, alegia (Kulturaren Euskal
6

Euskadiko Kultura eta Sormen Industrietako sektoreen mugaketa kontzeptuala eta definizioa, UNESCO eta
European Statstical System Network on Culture (ESS-net Culture) irizpideen arabera:
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_ksi_mugaketa_2018/eu_def/adjuntos/EUSKA
DI_KSI_mugaketa.pdf
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Behatokia, 2016: 149). Beraz, esanahi biraketa horren ondorio zuzena izan da
eztabaidatik ateratzea ondorengo kontzeptua: kultura dela politika publikoek babestu
behar duten ondarea. Izan ere, kulturaren kontzeptua sormen arlotik harago hedatzeak
(turismora, ekologiara, enplegura, etab.), nagusiki irizpide ekonomikoko eta
industrialeko estrategiak bultzatu ditu. Horrekin batera, onura sozialik gabeko politika
publiko berriak ezarri dira. Kultura babes elementu gisa hartuta, baina beste helburu
batzuetarako erabiliz. Joera horri egiten zaion kritikarik handiena da sektorea jarri izana
“ekonomiaren eta politika publikoaren” mesedetan, “merkatu askearen eta jabetza
intelektualeko eskubideen defentsa” aldarrikatu duten bitartean (Kulturaren Euskal
Behatokia, 2018: 7).
Testuinguru horretan, gainera, ez da sortu merkatu ekonomian oinarritzen den
kultura sektore indartsurik. Are gutxiago garapen bidean dauden herrialdeetan. Batetik,
printzipio eta helburu ezberdinetarako bereiztu dira kultura azpiegiturak eta edukiak.
Azpiegitura terminoak “lehiakortasun izaera berezko duen bitartean”, edukiek
“pluralismoa eta ikusgarritasuna” zabaltzea dute xede; baina biek ere elementu
osagarriak izan beharko lukete. Bestetik, kultura adierazpenak indartzeko aukerak
gutxietsi dira, “merkaturik gabeko sektoreekin” zerikusia zutela pentsatuta –adibidez,
aro digitalera egokitzeko gaitasunik ez balute bezala-. Horrekin lotuta, oro har, kultura
sektorea ez da aintzat hartu berrikuntza edo negozio eredu berriak eraikitzeko tresna
erabilgarri gisa. Ondorioz, eskasa izan da sektorearen profesionalizazioa.
Laburbilduz, bigarren mailako funtzioa aitortu zaio sormen edo kultura
industriari, eta politika publikoen menpeko objektua dela onartu da. Balio katearen
ikuspegiak (ikusi 1.2 puntua) sektorearen egitura klasikoan eta erabilera zein praktika
kulturaletan jazotako aldaketei erantzun nahi izan badie ere, hutsuneak oraindik
agerikoak dira. Bereziki, sektorea zorrotzasunez neurtzeko garaian. Esparru digitalaren
eragina errealitate bat da, baina zalantzazkoa da horren neurria. Hain justu ere,
kulturaren lausotasunagatik, sektorea mugatzea are zailagoa da egun. Kultura
adierazpenen esparru materiala eta onura sozialak aintzat hartzen duten babes neurrien
oreka da giltza. Praktika soziala egiteko beharra asetuko luke batak, eta besteak,
garapen kolektiboan lagundu (Luengo, 2008: 322-323). Bi funtzio horiek arrazoitzen
dute estatu interbentzioa ezartzeko beharra: “Kultura nortasunaren eta ekarpen
ekonomikoaren defentsa” (Clares, et al., 2013: 24).
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Hiru lirateke interbentzio publikoaren helburuak: babestu, erregulatu eta
kontrolatu (Clares, et al., 2013: 52-55). Europako Batasunak zehaztuak ditu esparru
horretako jarduera arauketa eta diru-laguntza sistema. Halere, egungo testuinguru
globalean, babes sistema ezin da mugatu erakunde horretara bakarrik. Europako
Batasunak ezartzen dituen neurriek estatukide ezberdinen garapena eta iraunkortasuna
baldintzatzen baitute. Zer esanik ez estaturik gabeko nazioen kasuan (Katalunia,
Eskozia edota Euskal Herria) eta hizkuntza minorizatua duten testuinguruetan, non
babes sistema hil ala bizikoa den 7 (Schlesinger, 2009). Beraz, maila politiko
nazionalean eta lokalean zentraltasuna duten estrategiak garatu behar dira; hala nola,
diru-laguntza, erregulazio sistema eta ikuskaritza mekanismoak erabilita (Kulturaren
Euskal Plana, 2004).
Egia da, alde batetik, edukietan kultura aniztasuna areagotzeko tresna izan
daitekeela globalizazioa, mugaz gaindiko zirkulazioa eta elkarlanean aritzeko aukera
gehiago ahalbidetzen dituelako. Baina, beste alde batetik, globalizazioak ez du
derrigorrean ekartzen lanen eskuragarritasun eta ikusgarritasun handiagoa. Munduko
kultura ekoizpena nabarmen dibertsifikatu da -diziplinetan, formatuetan, begiradetan,
izaera publikoan eta pribatuan, etab.-. Horrez gain, merkatu digitala gero eta gehiago
kontzentratzen ari da esku gutxi batzuetan –bitartekari berriak, neurri handi batean-, eta
sortzaileek indarra galdu dute haien produktuak zabaltzeko. Eskaintza maila inoiz baino
handiagoa da; audientziak, testuinguru horretan, kalitateko produktuak bereizteko inoiz
baino gaitasun gutxiago dauka. Eskariak, gainera, ez du eskaintza sortzen; audientzia
potentziala eskaintza errealaren erantzun gisa osatzen da baizik (McCain, 2005: 371379).

7

Errealitateak erakutsi du eskaria kultura produktu gutxi batzuetan kontzentratzen dela eta, ondorioz –ekoizpen
kostua handiegia izanik-, gainerakoek nekez dute bizirauteko aukera laguntza publikorik gabe. Horientzat babes
handiagoa eskatzeko helburuarekin aldarrikatu zuten, zehazki, Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen
Europako Gutuna 1992an:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d3510
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2.- Zinema jardueraren testuinguru orokorra
Zinemak harreman berezia du dagokion merkatuarekin eta audientziarekin. Kultura
adierazpen guztiak bezalaxe, lan prozesuetan oinarritzen den sorkuntza sinbolikoa da;
giza ezagutza, entretenimenduaren industria eta komunitate espezifikoak indartzen
dituena (Throsby, 2001; Vogel, 2004; Zallo, 2007; Towse, 2010). Ikus-entzunezko
sektorearen baitan kokatzen da, eta, irudiaren zein hitzaren bitartez, lurralde
identitatearen eta garapen kolektiboaren onurarako diren balio eta esangura komunak
helarazten ditu. Ez hori bakarrik, zinema garrantzia kuantitatiboa duen industria ere
bada, tokiko ekonomiari egiten dion ekarpenagatik (Kulturaren Euskal Kontseilua,
2003). Beraz, hizkuntzaren normalkuntzarako tresna, sektore ekonomiko estrategikoa
eta adierazpen askatasunari edota informazio eskubideari lotutako komunikazio medioa
da.
Nortasun eta ezaugarri propioak dituen zinema industria bermatzeko, ordea,
tokian tokiko jardueraren balio-kate osoa aintzat hartu behar da. Alegia, ikusentzunezkoen finantzaketa sistema, eta produkzio, banaketa, erakusketa eta kontsumo
baldintza minimoak ematen direla ziurtatu. Horiek ahalbidetzeko, berriz, arauketa
sistema eta esku-hartze publikoa ezarriko dira (Alcantarilla, 2001: 11-88; Lima, 2017).
Esku-hartze publikoaren helburua da merkatu arazoak orekatzea, laguntza behar duten
proiektuak gehiago sustatuz. Halere, “aurretik, proiektuen merezimendu artistikoak
ebaluatzeak kontzesio kutunkeria” bultza dezake (Alcantarilla, 2001: 136). Aitzitik,
arauketa zinematografikoan oinarritutako “laguntza sistema objektiboak” ez lituzke
horrelako ahulgunerik izango. Ezarritako baldintza zehatz batzuk betez gero, proiektuek
automatikoki jasoko lukete diru-laguntza –esate baterako, filmaren talde artistikoaren
eta teknikoaren zati bat lurralde barrukoa izatea-; “subjektibismoa eta arbitrariotasuna
saihestuz”.
Beraz, zinemaren jarduera bi arlo nagusitan banatzen da: Industria eta arauketa
(ikusi 4. irudia).
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ZINEMAREN JARDUERA

INDUSTRIA

ARAUKETA

1. Merkatu egoera

1. Zinema legea

2. Produkzio jarduera

2. Diru-laguntza sistema
sistema

4. Irudia.
Zinema jardueraren testuingurua. Iturria: Molla, 2012: 21.

Industria jarduerari dagokionez, eremu berean kokatzen dira filmen produkzioa,
banaketa eta erakusketa. Hau da, jarduera horiek zinema merkatuaren osagarriak dira,
eta, proiektu zinematografikoen sormen eta merkaturatze prozesuak ordezkatzen dituzte
(Cuevas, 1999; Molla, 2012). Lehenago ikusi dugunez, zinemaren errentagarritasuna bi
formatan neurtzen da: kualitatiboki eta kuantitatiboki. Alabaina, aipatutako jarduera
horiek ez dira abiapuntu komunetik abiatzen, ezta helburu komunera zuzentzen ere.
Nahiz eta sektore berdinari lotuta egon, jarduera bakoitzean banakako interesek
agintzen dute. Honela azaltzen dute J. Clares, J. Ripoll eta A. Tognazzi autoreek:
“Zinema ez da tokiko industria bat, globala baizik. Horrek bultzatzen du sektoreko
eragile ezberdinen ikuskera indibiduala” (Clares, et al., 2013: 12) 8 . Ildo horretan,
Susana De la Sierra autoreak honako ñabardura gehitzen du:
“Kontuan izan behar da prozesu ezberdinetan banatzen dela
zinemaren jarduera. Horregatik, produkzio aldian ezarriko den eskuhartze irizpidea ez da izango postprodukzioan erabiliko den berdina;
jakina, ezta banaketa, erakusketa eta promozio aldietan ere. (…)
Beraz, dir-laguntza sistema garatzeko zailtasunak agerikoak dira;
8

Testuinguru horretan, zaila izango da ikuspuntu batasunik gabe lurralde baten mugen barruan nortasun, hizkuntza
eta garapen maila ezberdina dituzten zinemen elkarbizitza. Are zailagoa izango da bata hegemonikoa bada eta,
bestea, aldiz, menpekoa.
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proiektuaren aldi bakoitzean interes ezberdinak daude eta oinarri
juridikoak aldatu egiten dira”
De la Sierra, 2010: 36.

2.1 Filma: konplexutasunaren oinarria
Zinema egitea artea da eta filmak ez dira edozein artelan. Uste baino berezitasun
gehiago dituzte, sinbolikoak eta ekonomikoak. Produktuen kalitatea bermatu behar da,
filmek funtzio soziala dutelako; baita produkzioentzako merkatu eta hedapen baldintza
minimoak ere, zinemak ekarpen ekonomikoa egiten baitu tokiko garapen kolektiboa
lagunduz. Bi izaera horien arteko harreman estuak eskatzen du, hortaz, elementu
artistiko eta industrial gisa ulertzea film bat. Osagarrizko balioak bezala, alegia; bata ez
baita gauzatuko bestearen bermerik gabe.
Ikus-entzunezko ekonomiaren ezaugarri espazifikoak ezarri behar zaizkie filmei.
Arte eszenikoen antzera, filmak momentu zehatz batean proiektatzen dira. Beraz,
“emanaldietako batean izan bada saldu gabeko eserlekurik, diru-sarrera potentzial hori
ez da inoiz berreskuratuko” (Towse, 2010: 458). Galdutzat emango da betirako. Horrez
gain, ez dago zinema industriarik barne merkatua kuantitatiboki zein kualitatiboki
asetzen duenik. Hau da, ez dago herrialderik herritarren kultura beharrak eta sektorearen
ekonomia orekatzen dituen film produkzio kopuru perfektuaz. Hala balitz, etxeko
publikoaren interesa bereganatzeko eta haien eskaria erantzuteko, kalitate oneko eta
genero askotariko film zehatzak ekoiztuko lituzke (Cuevas, 1999: 44). Errealitatea,
ordea, bestelakoa da. Ez dago hori ahalbidetzeko produkzio sistema estandarrik, ezta
filmen arrakasta aurreikusteko tresna eraginkorrik ere. Ondorioz, ez dago ekoizpen
propioa barruko merkatuarekin amortizatzeko gai den zinema industriarik.
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5. Irudia.
Film errodaje baten adibidea, New Jersey (AEB), 2004. Iturria: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Newark-filmproduction.jpg

Filma bera da ekoizpen zinematografikoaren konplexutasunaren oinarria. Proiektu
bakoitzak arrisku maila handiko inbertsioa suposatzen du eta, berez, zinema egitea
garestia da. Film bakoitza prototipo bat da. Maila ezberdineko behar artistikoak eta
teknikoak inplikatzen dituena; eta, ondorioz, aurrekontu ezberdinarekin. Hala ere, eta
aurrerago azalduko den bezala, filmaren ibilbide osoa egiteko gutxieneko aurrekontua
behar da. Gutxi gorabehera, milioi bat eta erdi eurotik gorakoa. Bestalde, inbertitutako
dirua berreskuratzeak luze jo dezake; oro har, filma egin eta bi urteren ondotik iristen
dira lehen diru-sarrerak 9.
Dagoeneko aipatu dugun moduan, ez dago publikoaren erantzuna aurrez jakiteko
tresnarik. Filmen kontsumoa modu, gailu, espazio eta une ezberdinetan gertatzen da;
taldean zein bakarka. Ohitura tradizionalei jarraiki, zinema aretoan lehenik, eta

9

Halere, filma egin aurretik jaso daitezkeen finantzaketa iturriak daude. Horien artean, inbertsio pribatua, telebisten
diru-laguntza (filmearen emisio eskubideengatik, publizitatea, etab.) eta banatzaileak egindako aurrerapena egon
daitezke. Aurrerago sakonduko dira gehiago elementu horiek.
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telebistan, DVDan eta nazioarteko pantailetan, ondoren10. Filmaren aurrekontuak, beraz,
ez du arrakastarekin lotura zuzenik izango. Inbertsio altu batek ez baitu egindako
lanaren arrakasta bermatuko, alegia. Horri erantsi behar zaio aretoetako sarreraren
prezioak ez duela filmen arteko bereizketarik egiten, izan ere, emanaldi guztiek dute
prezio bera -ikuslearen egunean izan ezik, non merkeagoa ohi den11-.
Azken urteetan, ikus-entzunezkoen produkzio kopuruak gora egin du nabarmen.
Inoiz baino gehiago sortzen dira, bereziki, telesailak, tv moviak eta fikziozko edukiak.
Fenomeno horrek, neurri handi batean, filmen arteko leiha areagotu du. Kontsumo
ohitura berriak direla-eta, publiko eskasia errealitate bat da zinema areto komertzialetan.
Azken datuen arabera12, publiko potentzialak egoera normal batean eskatuko lituzkeen
baino film gehiago ekoizten dira urtero. Horregatik, Internet bilakatu da lehia gune
berria. Ikus-entzunezo edukien produkzio eta kontsumo prozesuak joko zela horri begira
jarri dira; ikuslearen arreta bereganatzeko eta produktuari ahalik eta etekin handiena
ateratzeko, hain zuzen ere. Horrekin batera, eragile berriak sortu dira: ikusentzunezkoen streaming plataformak (Amazon eta Netflix bezlakoak). Areago, filmak
eta telesailak banatu ez ezik, eduki propioak ekoizten dituzte orain –produktuaren
gaineko kontrol osoa izateko helburuarekin-. Eremu digitala ikus-entzunezko politika
publikoen erronka da, egun; baina erregulazio falta dago oraindik eta indarrean dagoen
arauketa sistemak ez du balio testuinguru berrirako. Hala, sistemaren egonkortasun ezak
eta egoera berriarekiko beldurrak, zaildu egiten dute zinemaren berezko izaera garestia
kontrolpean izatea eta negozio eredu berriak ezartzea.
Nolabait, zinema industriaren konplexutasunak produkzio-etxeen jarduera
irregularra ulergarri egiten dute. Ez da gauza erraza film baten ondotik beste bat egitea;
are zailagoa izango da lehenengo proiektuaren inbertsioa berreskuratzeke dagoen
kasuetan. Eta zer esanik ez filmak porrot egin badu: “Produktuaren gaineko prezio
erreferentzia faltaren eraginez, produkzio prozesuan hartutako edozein erabakik
10

Filmen banaketa eredu berriek aldibereko estreinaldia proposatzen dute euskarri anitzetan. Baina eredu
tradizionalaren monetitazioak agintzen du oraindik eta ohikoena da zinema aretoetan egin ondotik, DVDan, telebistan
eta nazioarteko zirkuituetan estreinatzea.

11

Prezioa ezartzeko garaian ez dira filmaren aurrekontua, naziotasuna, ekoizpena, hizkuntza, kalitatea, estreinaldia
den ala ez… bezalako elementuak kontuan hartzen. Salbuespenak egiten dira, hori bai, Ikuslearen egunean,
Zinemaren Jaialdian edota zine-klubetan, non sarreraren prezioa murriztua den.

12

Europan jasotako azken urteetako datuak azaltzen dira gidaliburu honetako hirugarren atalean.
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amildegira eraman zaitzake; izan ere, posible da kostuaren eta azken emaitzaren arteko
dibortzioa gertatzea” (Jacoste, 1996: 41).

2.2 Balio-katea: produkziotik kontsumora
Film bat egitea talde lana da. Edozein ikus-entzunezko ekoizpen aurrera eraman ahal
izateko, arlo tekniko eta artistiko ezberdinetan espezializatuta dauden profesionalak
behar dira. Hain justu ere, lagun horiek osatzen dute proiektu zinematografiko baten
atzean dagoen lantaldea13. Zinemagintzaren prozesu osoa ez da hor amaituko, ordea
(ikusi 5. irudia). Alegia, sorkuntzatik kontsumora.. Balio-katea hiru arlo ekonomiko
nagusietan banatzen da: 1) produkzioa, 2) banaketa eta 3) erakusketa. Lehendabizikoa
filmaren diseinuan datza; proiektua aztertu eta antolatu, finantzaketa iturriak bilatu, eta
filmaren errealizazioa egin. Alegia, produktuaren ekintza materiala. Normalean,
produkzio-etxe bat arduratzen da lan horren kudeaketaz; filmaren errodaje aurretik
produkzioaren azken emaitza digitaleraino. Bigarrena, aldiz, filmaren merkaturatze
prozesuan datza; produktua erakusketa leiho ezberdinetara eramatea. Tradizionalki,
banatzaileek egin ohi dute lan hori; barne merkatuan, bai eta nazioartean ere. Internetek,
ordea, filmak erakusteko kanal berriak zabaldu ditu eta bitartekari tradizional horietako
asko desagertzen ari dira 14 . Hirugarrena, azkenik, film luzearen erakusketan eta
kontsumoan

datza.

Aldi

horretan

publikoa

eta

produkzio

zinematografikoa

harremanetan jartzen dira, edozein dela erakusketa leihoa eta erreprodukzio euskarria.
Modu horretan, jasotako harrera edo ikusle kopurua litzateke produktuaren arrakasta
neurtzeko irizpide nagusia15.
13

Espezializazio arloaren arabera, gainera, azpitaldeetan edo departamentuetan banatuko dira. Besteak beste,
produkzioa, errealizazioa, dokumentazioa, argiztapena, soinua, postprodukzioa, laborategia eta administrazioa.
Azpitalde horiek, bestalde, koordinatzaile bat izango dute; departamenduaren ardura osoa hartuko duena, lantalde
propioa osatzeko aukerarekin. Guztien xedea filma egitea da.

14

Joko zelai berrian ekoizlearen eta difusio-leihoaren arteko bitartekariak (banaketa-etxeak edota enpresa
esportatzaileak tarteko) desagertzeko arriskuaz jabetuta, Interneten legezko plataformak ezartzeko eta banaketa eredu
berria hedatzeko oztopo ugari daude (prezioa ezartzea, filmaren egile-eskubideen jabetza, eskaintzaren diseinua,
besteak beste). Eragile guztiek jarraitu nahi dute etekin bera ateratzen, baina testuingurua beste bat da; beraz,
industriaren balio-katea egonkortu bitartean, boterea lortzeko lehian tirabirak izango dira nagusi.

15

Esperientzian oinarritu eta erabat subjektiboa da kontsumoa. Estreinaldi osteko produkzioaren gaineko iritziek
ondorengo kontsumo-joera baldintzatuko dute, izan ere, ikusleen arteko informazio-trukeak pisu handia du une
horretan. Lehendabiziko estreinaldia zinema aretoetan egin ohi da eta espazio horretan jasotako harrera giltzarri
izango da ondorengo leihoetarako. Ordea, estreinatu aurretik jada filmak oihartzun handia hartzen badu eta banaketaetxea indartsua bada, filmaren erakusketa-prezioa areagotuko dute.
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1.- FILM PRODUKZIOA

Aurre-produkzioa

Filmaketa

Postprodukzioa

2.- FILM BANAKETA

Formato eta tipologiak

Banaketa kanalak

Salmenta eta alokairu merkatua

3.- FILM ERAKUSKETA

Formatu eta tipologiak

Formatu eta tipologiak

Formatu eta tipologiak

6. Irudia.
Proiektu zinematografikoen balio-katea. Iturria: Molla, 2012: 21.
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2.2.1 Produkzioa
Produkzio prozesuan lantalde artistikoa zein teknikoa osatuko eta kudeatuko dira. Ikusentzunezkoa abiatu eta ekonomikoki bideratu, hurrenez hurrene. Betebehar horren
ardura nagusia ekoizleak du, eta haren funtzioa giltzarri izango da filmaketa garaian.
Normalean, produkzio-etxearen gertuko pertsona izaten da eta haren lanak proiektua
amaitu arte iraungo du. Filmaren aurre-produkzioan hasi –proiektua diseinatu,
aurrekontua egin, finantzaketa eskuratu eta produzkio azpitaldea osatu, tartean-,
filmaketa egin, eta postprodukzioan amaituko da (Molla, 2012: 19-23). Hori bai,
fimaketa aldian bi ekoizle figura bereiztuko dira: ekoizle exekutiboa eta ekoizle
zuzendaria. Lehenengoa produkzio-etxearen ordezkaria da, baina filmaketaren lekuan
fisikoki izaten ez dena. Bigarrena, aldiz, filmaketa garaian baliabide ekonomikoen eta
behar teknikoen zein artistikoen arteko oreka bematuko dituen pertsona da.
Laburbilduz,

produkzioa

da

filmaren

gidoia

aukeratzea,

inbertsio

zinematografikoaren bideragarritasuna aztertzea eta proiektua baliozkotzat jotzea.
Istorioaren gidoian oinarrituta, ikus-entzunezkoak agintzen dituen baliabide teknikoak
eta artistikoak identifikatzen dira. Modu horretan, aurrekontua egiteko. Ondotik,
finantzaketa iturriak aztertzen dira (publikoak zein pribatuak), azpitalde nagusiak osatu
–hala nola, zuzendaritza, produkzioa, argazki zuzendaritza, etab.- eta filmaketarako lan
egutegia ezarri (ikusi 7. irudia). Neurri handi batean, proiektuaren erabaki
garrantzitsuenak aldi horretan hartzen dira.
Fernandez eta Martinez autoreek azaltzen dutenez, garrantzitsua da ekoizleak
ikus-entzunezko sektorea ondo ezagutzea eta proiektuaren gaineko ikuskera globala
izatea. Besteak beste, ezagunak izango zaizkio produkzioaren esparru geografikoko
produkzio-etxeak, zinema eta antzerki eskolak, soinu estudioak, errealizadoreak,
argazki zuzendariak, diru-laguntza sistema, grabazio baimenen kudeaketa eta egile
eskubideen arauketa (2007: 16). Proiektuaren arriskuak eta mugak, gainera, aurreikusi
eta arduraz hartuko ditu.
Aldi honen helburua da aurrekontua ahalik eta gehien errespetatzea eta
ezarritako lan egutegia betetzea. Bereziki, filmaketa garaian. Produkzio lana ez da hor
amaitzen, ordea. Filmaren merkaturatzean ekoizlea arduratu ohi da proiektua
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ikuskatzeaz; bai eta haren estreinaldian, programazioak irauten duen denboran,
nazioarteko salmentetan eta telebista emisio eskubideak negoziatzeko garaian. Joera
hori produkzio zinematografiko txikietan eta baliabide ekonomiko mugatua duten
filmen kasuan gertatzen da; izan ere, ez dute aurrekontu nahikorik izaten lan hori
profesional espezializatuen eskuetan uzteko.

PRODUKZIOA

AURRE-PRODUKZIOA

PROIEKTUA

Balioztatu

Ebaluatu

FINANTZAKETA

PRODUKZIO DISEINUA

Xehatu

Iturriak aztertu

Zuzendaritza artistikoa

Lokalizazioak
Eratu
Zuzendaritza

Aurrekontua

Lan egutegia

7. Irudia.
Filmaren produkzio aldiaren antolaketa. Iturria: Molla, 2012: 22.
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Aurretik azaldu dugun moduan, prozesu guztia egin beharko da arrakastaren formularik
izan gabe; film bakoitza ezaugarri ezberdinak dituen proiektua baita. Horri erantsi behar
zaizkie sektorearen ziurgabetasuna eta profesionalen lan baldintza ezegonkorrak 16 .
Nolabait, zinemagintzan aritzeak ezegonkortasuna onartzea dakar. Alde batetik,
zinemaren ekonomiak eta filmaren ezaugarri bereziek –berezko kostu altua, etekinak
berreskuratzeko prozesu luzea eta motela, arrakastaren ziurgabetasuna, etab.- jarduera
jarraitua oztopatzen dute. Baina, beste alde batetik ere, produkzio-etxe txikien
bizirauteko aukera bakarra da baldintza horietan aritzea 17 . Testuinguru horretan,
haientzako irtenbide bat izan daiteke enpresa jarduera harago zabaltzea. (Cuevas, 1999:
100). Esate baterako, publizitate eta komunikazio zerbitzuak eskaintzea.

2.2.1.1 Produkzio-etxe motak
Lan antolakuntza eta produkzio eredu ikuspegitik, ez dago zinema egiteko modu
zehatzik. Halere, hiru produkzio-etxe mota nagusitzen dira. Autore batzuen arabera,
enpresaren tamaina da horiek bereizteko ezaugarri nabarmenetako bat; departamendu
eta urteko produkzio kopuruak zehaztuko dutelarik (Jacoste, 1996: 81-112; Cuevas,
1999: 134). Modu horretan, dimentsio txikiko, ertaineko eta handiko produkzio-etxeak
bereiztuko dira. Beste autore batzuek, aldiz, ekoizten duten produktu motak enpresaren
izaera markatzen duela argudiatzen dute (film laburra, film luzea, dokumentala,
animazioa, etab.); eta produkzio maiztasunaren arabera, aldizkakoa ala jarraitua,
produkzio-etxe ezberdinak ere sor daitezkeela (Calvo, 2003: 11).
Aldi baterako produkzio-etxeak, oro har, berariazko proiektu baterako sortutako
enpresa txikiak izaten dira. Baliteke, enpresaren berezko tamaina txikia izatea ere
produkzio-etxearen jarduera dibertsifikatu dutelako. Mota horretako enpresek, alabaina,
16

Gorabehera handiak dituen ikus-entzunezko sektorea da zinema. Profesionalek, askotan, etenik gabe lan egin
dezakete lau hilabetez, eta ondoren, beste horrenbeste lanik gabe egon. Fenomeno bera dago lotuta tamaina eta
jarduera txikiko produkzio-etxe ugaritasunari. Hau da, proiektu baterako sortu eta hori amaitu ondoren desagertzen
direnak.

17

Filmen errodajeek urteko sasoi izaera ohi dute. Filmaketak urtaroaren arabera egiten dira, eta grabaketa gehienak
maiatza-urria bitartean pilatzen dira. Bestalde, gidoi egokiak aurkitzea ez da gauza erraza; baliabide teknikoak lortzea
baino zailagoa da askotan. Azkenik, talde teknikoa eta artistikoa kontratatzeko garaian, ohikoa da proiekturako behar
dituzun profesionalak beste film batean murgilduta egotea -bereziki, industria txikietan gertatzen da hori-. Faktore
horiek produkzio-etxeen jarduera jarraitua are gehiago oztopatzen dute (Ander Sistiaga, ekoizle zuzendaria.
Komunikazio pertsonala, 2009ko maiatzaren 7).
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sektorearen egonkortasuna zailtzen dute; izan ere, bizi ziklo laburra duten produkzioetxeak arrisku finantzario handiagoa dute (Alvarez eta Lopez, 2011: 109). Aitzitik,
produkzio jarduera dinamikoa duten enpresek proiektu batzuen porrota beste batzuen
arrakastarekin orekatzea ahalbidetzen dute. Beraz, oinarri ekonomiko sendoa duen
sektorea eraikitzeko, hobe da jarduera jarraitua duten produkzio-etxe iraunkorrak izatea.
Jarduera jarraitua edo tamaina ertaina dutenak, hain zuzen, bi motatakoak izan
daitezke. Alde batetik, film produkzio kopuru nabarmena eta proiektuen banaketaren
zati handiena haien eskuetan duten produkzio-etxeak. Eta beste alde batetik,
finantzaketa maila mugatuagoa duten produkzio-etxeak; zeinak, filmaren banaketaetxeak aurreratutako finantzaketari esker, urtean gutxieneko lan kopurua ekoizteko gai
diren enpresa independenteak.
Azkenik, tamaina handiko produkzio-etxeak daude. Gaitasun ekonomiko handia
eta aldi berean proiektu batean baino gehiagotan aritzeko gaitasuna dutenak. Horiei
major film estudioak deitu ohi zaie, eta banaketa zerbitzua ere eskaintzen dute maiz.
Tokiko zinema industriaren merkatuak eragin nabarmena du produkzio-etxeen
eraikuntzan. Eremu geografiko berean estreinatzen diren filmak bata bestearekin lehiatu
behar direnez, etxeko merkatuan hartuko duten tokiak haien arrakastaren zati handi bat
baldintzatuko du. Horrekin batera, produkzio-etxeen jarduera gaitasuna. Produkzio
zinematografikoen berezko ezaugarriak tarteko, gainera, ezingo da aurreikusi filmen
harrera maila18. Ildo horretan, banaketa eta produkzio kostuak hasieratik murriztuko
dira, arrisku finantzarioa ahalik eta gehien txikiagotzeko helburuarekin.

2.2.2 Banaketa
Film baten produkzio aldia amaitu eta erakusketa egin arteko negoziazio prozesua da
banaketa. Jarduera horri “bitarteko lan komertziala” deitzen zaio; ekoizleen eta zinema
aretoen zein euskarri digitalen arteko negoziaketa, hain zuzen ere (Jacoste, 1996: 34).
Banaketa-etxeak dira lan horretaz arduratzen direnak. Horrez gain, filmen finantzaketa
18

Zinemaren arrisku maila murriztu dezaketen hainbat elementu daude (ospe handiko aktoreak hautatzea, film seriala
sortzea (sekuela-k), publiko jakin bati zuzendutako produkzioa egitea, etab.), baina, faktore horiek guztiek ere ez dute
inoiz bermatuko filmaren arrakasta.
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mugatua den kasuetan, ekoizleen balizko arazo ekonomikoei irtenbidea eman
diezaiekete banaketa-etxeek: filmaren ustezko diru-bilketaren zati bat aurreratuta
produkzio-etxeari. Laburbilduz, produkzio zinematografikoaren salmenta gauzatzen da
balio-katearen aldi honetan.
Prozesua ulertzea erraza da. Lehendabizi, banaketa-etxeak film bat aukeratzen
du. Ondoren, erakusketa kanalak aztertu eta filmak izango duen ibilbide komertziala
zehaztuko ditu ekoizlearekin batera. Horien artean, zinema aretoetan, telebista kateetan,
Interneteko streaming plataformetan, DVDan eta nazioarteko erakusketa leihoetan.
Horretarako, filmaren kopia eta komunikazio publikorako eskubideak erosiko dizkio
filmaren jabe den produkzio-etxeari; hori bai, “denbora tarte batez eta medio
zehatzetan” bakarrik erakusteko (Calvo, 2003: 71). Eskubideak, aldiz, emanaldi
horietan produktuak ustez egingo duen diru-bilketaren portzentaje baten ordez trukatzen
dira19.
Banaketa-etxearen izaeraren arabera, filmaren jaurtiketa plana aldez aurretik
zehaztua egon daiteke. Alegia, banaketa-etxeak proposamen itxia eskaini diezaioke
produkzio-etxeari. Honek, berriz, onartu ala errefusatu egingo du. Egitura handiko
enpresek edo multinazionalek, oro har, eskaintza itxia egiten dute20. Esate baterako,
aurretik lotua duten zinema areto zirkuitu zehatza. Halere, banaketa-etxearen izaera
aldatu egiten da merkatu geografikoaren eta enpresa egituraren arabera (Calvo, 2003:
69-70). Eremu geografikoari jarraiki, hiru enpresa mota bereizten dira: nazionala,
erregionala eta tokikoa. Egiturari jarraiki, aldiz, bi: multinazionala eta independentea.
Nazio mailako banaketa-etxeen kasuan, zerbitzu estaldura inguruko zinema aretoetara
edo hiriburu nagusietara mugatzen da. Maila erregionalen kasuan, batez ere, autonomiaerkidego bati lotua dago haien zerbitzua; eremu horretako erakusketa zirkuitua sakon
ezagutzen duten banaketa-etxeak dira. Azkenik, tokiko banaketa-etxeek zerbitzu
probintziala eskaintzen dute.

19

Zenbateko horretan filmaren kopia gastuak eta publizitate jarduerak ere aintzat hartzen dira.

20

Teoriak dioenez, banaketa-etxeek filmaren jaurtiketa lagunduko duten aurretiko ekintza osagarriak antolatzeko
ardura ere hartzen dute –prentsa dosierra, trailerra, display-a, etab.-. Alde onak ditu horrek, izan ere, publizitate,
merkatu ikerketa, salmenta eta aldi horri dagokion administrazio lana hartzen dute. Ekoizlearentzat erosoagoa izan
daiteke banaketa-etxeak egitea lan hori, eremu zehatzetan filma banatuko denaren bermea izango baitu; alabaina,
norberak egitea baino garestiagoa izan ohi da.
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Esan moduan, enpresa egiturak ere eragina du haien zerbitzuan. Multinazionalak
major handien “eskumeneko enpresak dira (filialak) eta marka zehatzak bakarrik
zabaltzeko sortuak” (Calvo, 2003: 70). Espainiako Warner Bros eta Buena Vista
banaketa-etxeak dira adibide batzuk. Aitzitik, kontrako izaera dute banaketa-etxe
independenteek. Horiek ez dituzte “menpeko markarik” zabaltzen, “bestelako
produktuak” baizik.
Filmaren banaketa baldintzak erakusketa egin aurretik ezartzen direnez 21 ,
banaketa-etxeek ekoizleek baino etekin ekonomiko nabarmen handiagoa lor dezakete are handiagoa gidoilariek jaso ohi dutenaren aldean-. Produkzio zinematografikoak
aurreikusi baino arrakasta handiagoa lortzen badu, iragarri baino handiagoa izango da
diru-bilketa. Ondorioz, baita banaketa-etxearen etekina ere. Hori dela-eta, ekoizlearen
eta banaketa-etxearen arteko harremana delikatua da. Filmaren gainean duten
kontzeptuan dago talka, eragile bakoitzak ikuspuntu ezberdina baitu. Banaketa-etxeak
filma merkantzia gisa ulertzen duen bitartean, denbora luzez landutako proiektu
garrantzitsutzat du ekoizleak; mimoz tratatu beharreko sorkuntza, alegia. Mireia
Gabilondo euskal zinema zuzendariak azaltzen duenez, joko-zelaia sekulakoa da eta
handiak txikia jaten du. “Kanpotik datozen filmak Espainia eta Frantzia osoko zinema
aretoetan estreinatzen dira eta hilabete iraun dezakete. Hemen egiten direnek, ordea,
banatzaile txikiagoak dituzte, estreinatzea zailagoa da eta pantaila handian astebete
baino gehiago irautea zer esanik ez” 22 (Gabilondo, 2005).
Nolabait, tirabira horien isla dira multinazionalen katalogoak. AEBetako hainbat
filmez osatutako zerrenda itxiak dira, eta aukera bakar gisa eskaintzen dizkiete zinema
aretoen eta euskarri digitalen jabeei. Mehatxu kutsua izan dezake jarrera horrek, azken
batean katalogo osoa hartzea edo film horiek guztiak baztertzea erabaki beharko dute
erakusleek23. Banatzaile askok ukatu egin dute praktika hori egitea, izan ere, legez
debekatuta dago. Zinema erakusteko enpresek, berriz, maila oneko film kopuru orekatua
21

Filmak izango duen arrakasta jakin gabe, ekoizleak ezin diola inolako salmenta baldintzarik ezarri banaketaetxeari. Alderantzizkoa, ordea, gertatzen da.
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AEBetako banaketa-etxe handiek Europako zinema aretoak erosi edota esklusiboki alokatzen dituzte, haien filmen
erakusketa bermatzeko; nagusiki, inguru handietan kokatuta dauden pantaila askoko aretoak.

23

Merkatuaren ahalmen ekonomikoa urtean estreinatzen diren film guztien artean banatzen da, beraz, katalogoak
osatzen dituzten filmek elkarren errentagarritasuna murrizten dute.
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nahi izaten dute; ahalik eta eserleku gehien betetze aldera, baina gehiegizko eskaintza
erori gabe. Testuinguru horretan, jarrera inposatzaileetatik ihes egiteko aukera
eskaintzen dute banaketa-bide berriek –Netflix, Amazon eta HBO bezalako streaming
zerbitzuak, besteak beste-. Zinema erakusteko espazio eta euskarri berrien agerpenak
ustiatze sistema goitik behera aldatu du; dinamika berrira egokitzeko aukerarik izan ez
duten banaketa-etxe asko desagertu egin dira, esate baterako24.

2.2.3 Erakusketa
Definizioz, erakusketa da filma eta publikoa harremanetan jartzen dituen balio-katearen
aldia (Jacoste, 1996: 35; Calvo, 2003: 95). Produkzio zinematografikoa ikusleen begien
aurrean kokatzen den unea, hain zuzen ere. Azken hamarkadan, filmen erakusketa leiho
berriak sortu dira eta horiekin batera ustiatze bideak. Halere, kulturalki eta
ekonomikoki, zinema aretoa da oraindik produktua amortizatzeko toki erabakigarria25:
“Interneteko arrakastak oraindik ez du ahalbidetzen berreskuratzea edo berdintzea erdimailako film batek zinema aretoan izan dezakeen emaitza. Interneteko eredua fidagarri
bilakatzen den unean iritsiko da sistema horren arrakasta”26 (Clares, et al., 2013: 13).
Zinema emanaldien espazio fisikoaren edo euskarri digitalaren kudeaketaz erakusketa
leihoaren jabea arduratzen da, tokian tokiko filmen programazioa zehaztuz. Erakusketa
agenteek legeak agintzen duen pantaila kuota jarraituko dute 27 . Hau da, herrialde
bakoitzeko babes sistemak ezartzen duen barne merkatuko produkzioaren gutxieneko
programazioa. Emanaldi espazioen jabeek, bestalde, banaketa-etxearen eskaintza
aztertuko dute lehenik, eta, film bat edo gehiago epe tarte zehatz batez ikuskizunean

24

Enrique Gonzalez Macho Alta Films banaketa-etxearen jabea izan zen; autore-zinema eta jatorri ezberdineko
filmak banatzen eta erakusten zituen. Aurrekontu mugatuko eta estandarretatik kanpoko filmak, alegia. Banaketa
sistema eta kontsumo ohitura berriek 200 areto ixtera behartu du Espainian, azken urteetan. 2013an, preseski, Alta
Filmsen jarduera eten egin behar izan zuen Machok:
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/17/actualidad/1366228353_251687.html [Azken kontsulta: 2015/03/22]

25

Leiho horretan izandako arrakastak ez du filmaren diru-sarrera zehaztuko, gerora egin dezakeen ibilbidea baizik.
Alegia, ondorengo leihoetakoa.

26

Logikoa izan daiteke pentsatzea, ikus-entzunezkoen banaketa eta negozio-eredu berrien aurrean, banaketa-etxeen
ahalmena murriztu egin dela. Horien erabilgarritasuna zalantzan jarri, eta filmaren erakusketa ekoizlearen eta kanal
berriak kudeatzen dituzten multinazionalen zein major-en arteko negoziaketa dela. Baina egungo komunikazio eta
ikus-entzunezko sisteman pisu handia dute oraindik banaketa-etxeek, enpresaren jarduera beste sektore
ekonomikoetara zabaldu dutelako.

27

Horrez gain, Espainiako Zinema Legearen 16. artikuluaren arabera, zinema aretoek saldutako eserlekuen gaineko
informazioa aurkeztuko dio Zinema eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuari (ICAA).
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izateko baimena eskuratu. Banaketa-etxearen eta erakusketa leihoaren arteko
hitzarmena bi motatakoa izango da: 1) zenbateko finko bat ala 2) saldutako sarreren
araberakoa. Azken horrek, gainera, bi forma izan ditzake: (Calvo, 2003: 99):
“Kontratuan zehaztutako epean oinarritutakoa edota portzentaje aldakor baten
araberakoa”. Beraz, banaketa-etxearen ahalmena agerikoa da.
Zinemak leihatilan bildutako dirua modu orekatuan banatzeko hainbat saiakera
izan dira. Espainian, adibidez, sarrera salmenten etekinak BEZa (%21), gidoi eta musika
egileen gaineko eskubideak (%3), banaketa zerbitzuak (%5228) eta erakusketa (%429)
gastuak ordaintzeko erabiltzen dira. Banaketa horri erantsi behar zaizkie erakusketa
espazioaren gaineko zerga, langileen soldatak, argi eta ur kontsumoa bezalako gastuak.
“Orain dela gutxi arte, filmen emanaldi iraupena diru-bilketaren araberakoa zen. Beraz,
filmak aretoetan denbora gehiago iraun zezan, ohiko praktika zen diru-bilketa faltsutzea
edota banaketa-etxeak sarrera guztiak erostea” (Calvo, 2003: 100). Gaur egun, aldiz,
film batek hasieratik ondo funtzionatzen ez badu, ibilbide komertzialetik edo
programaziotik kentzen dute inolako arazorik gabe.
Banaketa eta erakusketa sektoreen arteko gatazka urrutitik dator. Banaketaetxeen inposizioei aurre egiteko asmoz, zinema aretoen jabeek udalerri txikietan euren
prezioak ezarri zituzten; zirkuitu horretan sartzeko, banaketa-etxe handiek ezinbestean
onartu beharko zuten baldintza hori. Baina, arazoari ez zitzaion konponbiderik eman30.
Areago, kontsumo ohitura berrien ondorioz, zinema aretoetako ikusle kopuruak behera
egin du nabarmen. Espazio txikien kasuan, asteburuko jarduna eta pantaila bakarra
dutenak, erakustaldi bakoitzean ahalik eta publiko gehien biltzea da bizirauteko aukera
bakarra. Eta, nahiz eta eragile batzuk erakusketa ereduak berrasmatzen saiatu diren -

28

Majoren kasuan portzentajea %65-70 arte handiagotu daiteke, baina kopuru hori zehatz jakiterik ez dago: izan ere,
Espainiako Konpetentzia Auzitegiak debekatu egiten du informazio horren sarbidea.
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Kopuru horri kendu behar zaizkio zinema aretoko jabeak ordaindu beharreko faktura guztiak; hala nola, Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga, langileria, ura, argia, etab. Ondorioz, 8€ balio dituen zinema-sarrera batetik soilik 2,9 €ko
etekinak izango lituzke.

30

Martin Scorsese zinema zuzendariaren The wolf of Wall Street (2013) filmarekin jazo zen banaketa eta erakusketa
eragileen arteko gatazka ezaguna, Espainian. Hain zuzen ere, Cinesa eta Kinepolis erakundeen zinema aretoetan; non
Universal-ek (Espainiako bigarren banaketa-etxe handiena) ohiko sarreraren gaineko portzentajea baino zenbateko
handiagoa eskatu zien Scorseseren filmagatik. Ika-mikak zinema aretoen zirkuitutik kanpo utzi zuen filma, 2014ko
otsailaren 17an: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/30/actualidad/1391116769_344473.html
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zirkuitu alternatiboak, emanaldi gune berriak, zinemagileen presentziaz lagunduriko
saioak, etab.), zenbakien diktadurak agintzen du oraindik31 (Garcia, 2012).
Ildo horretan, ezin da aipatu barik utzi publikoaren harrera edo kontsumoa;
erakusketa enpresek “publikoaren interesa edo nahia aurreikusi behar dute” (Jacoste,
1996: 35). Alderdi hori gizartearen ezagutza artistikoak eta kulturalak baldintzatzen
dute. Zenbat eta gehiago landu esparru hori audientziarekin, orduan eta gehiago
indartuko da haren gaitasuna filmen ezaugarri ezberdinak balioesteko. Tresnen artean
adituen kritikak daude. Iritzi subjektiboak dira eta filmaren gaineko informazioa
aurreratzen dio ikusleari. Kasu gehienetan, eskaeran eragiteko helburuarekin egiten dira;
publikoaren nahia eraikitzeko. Arretaz jarraituko dira horiek, izan ere, “kritika onek
asko lagundu diezazukete, baina kritika negatibo bakar batek ere filmaren jaurtiketa
kanpaina suntsi dezake”32 (Berzosa, 2014).
Bestalde, eskuratutako sariek eragin positiboa izan ohi dute audientziarengan.
Horrelako errekonozimenduek filmaren kalitate maila modu bidezkoagoan neurtzen
baitute. Nagusiki, audientziaren interesa berpiztu eta produktuaren bizi zikloa luzatzen
dute –aretoetan berriro programatzea lortu izan dute film batzuek-. Honakoa azaldu
zuten Jon Garaño eta Joxe Mari Goenaga euskal zinemagileek, Espainiako Goya
sarietan Film Onenaren sarirako hautatu zutenean haien filma (Loreak, 2014):
“Egindako lanari aitortza ematea bezala da. Izendapenek eta sariek ikusleen interesa
pizten dute eta horren ondorio zuzena da aretoetan ikusle gehiago biltzeko aukera; eta
baita etorkizuneko telebista paseetan ere” (Garaño eta Goenaga, 2015: 1).
Dena den, filma hasieratik ezagutzera ematea da arrakastaren giltzetako bat;
produkzio zinematografikoaren gaineko informazioa filmaketa hasi aurretik medioei
helaraztea eta kazetariekin harremanak lantzea -filmaren hedapena bultzatu dezaten-.
Hain justu ere, eragile horiek egingo dituzte filmari buruzko erreportajeak,
elkarrizketak, artikuluak, etab. Promozio mekanismoen artean, ahoz ahoko (doako)
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Pantaila anitzeko aretoen ugaritzeak –filmen programazio eta eskaintza ahalmen handiagoa dutenak- dirubilketaren pilaketa eta pantaila bakarreko aretoen itxiera bultzatu ditu.
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Internetek demokratizatu egin du zinema kritikaren ospea. Internetek lagundu du informazio hori jende
gehiagorenagana iristen. Gaur egun, edonork sareratu dezake ikusitako film baten gaineko iritzia. Alabaina, beti
izango dute eragin edo prestigio handiagoa gaiarekin lotutako medio espezializatuetan argitaratutako kritikek.
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transmisioa da arrakastatsuena. Baina, hasierako jaurtiketan publizitatea ezinbesteko
tresna da. Ongi diseinatutako publizitate kanpaina batek audientziaren interesa eraiki
dezake; horren adibide dira Espainiako Torrente edo 8 apellidos vascos (2014) bezalako
filmak, zeinak estreinatu aurretik izugarrizko oihartzuna izaten duten. Maila txikiagoan,
Aupa Etxebeste! (2005) filmak frogatu zuen hori (Frances, 2013). Miriam Francesen
arabera, euskarazko film luze horren promozio eta marketin kanpainek filmaren
ondorengo arrakasta markatu zuten. Esparru horretan zenbat inbertitzen den, aldiz,
produkzio-etxearen baliabide ekonomikoek baldintzatuko dute.
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3. Europako Batasuneko zinemaren egoera eta arauketa
Europako Batasuneko33 (EB) zinema definitzeko orduan, autore asko bat datoz gauza
batean: gaitasun ekonomiko mugatua duten filmek osatzen dute, zeinetan ekoizleek
ahalegin handia egin behar duten horiek aurrera ateratzeko (Finney, 1996a; 1996b;
Elsaesser eta Hoffmann, 1998; Jäckel, 2003; Elsaesser, 2005; Højbjerg eta Søndergaard,
2006). Thomas Elsaesser autoreak honela dio, zehazki (2005: 37): “Ez dago ezer
historikoagorik baldintza ekonomiko kaskarretan lan egiten duten Europako ekoizleen
egoera baino”.
1990eko

hamarkada

amaieran,

Europako

Batasuneko

ikus-entzunezko

sektorearen babes neurriak indartu egin ziren34. Ordutik, zinema sektorea laguntzeko
Europako Batzordearen 35 programak areagotu egin dira. Ondorioz, azken ia bi
hamarkadetan filmen produkzioak gora egin du nabarmen Europan. Halere, industria
jarduera arautzeko eta sektorea bultzatzeko estrategiek produkzio arloan jarri dute arreta
handiena. Alegia, film kopurua handitzeko (Europako Batasuna, 2014: 4). Testuinguru
horretan, produkzio nazionalaren zirkulazioa eta bestelako amortizazio bideak
oharkabetu dira. 2009an, hain justu, Europako erakunde publikoek emandako dirulaguntzaren %69 produkzio arlora bideratu zen; %8,4 lanen banaketara eta %3,6
promoziora. 2010eko hamarkada arte, preseski, ez zen egon filmak jatorrizko lurraldetik
kanpo eramateko berariazko estrategiarik. Oro har, kontsumoari arreta txikia jarri die
zinema sustatzeko politikak Europan. Horregatik, neurri handi batean, industria
ahultasuna da Batasuneko zinemaren ezaugarri nagusietako bat oraindik.
Etorkizun laburrera begira, tokiko produkzio zinematografikoaren hedapenak
puntu estrategikoa izan beharko luke Batzordearen sustapen programetan. 1990eko
hamarkadan, jada, proposatu zuten osatzea filmen banaketa indartuko zukeen Europako
33

Europako Batasuna (EB) 1993an sortutako erakundea da eta, gaur-gaurkoz, 28 estatuk osatzen dute. Egoitza
nagusia Bruselan dago eta bertan dira Kontseiluaren, Komisioaren eta Legebiltzarraren egoitza administratiboak.

34

Telebista publikoaren sorrerak ikus-entzunezkoen produkzioa areagotu zuen 1950eko hamarkadan. 1990eko
hamarkadan, aldiz, telebista kate pribatuen ugaritzeak aldaketa nabarmenak ekarri zituen ikus-entzunezko sektorera.
Ondorioz, arauketa ezartzeko beharraz ohartu ziren Europako herrialde gehienak.

35

Europako Batzordea politikoki independentea den erakundea da, komisario ezberdinez osatuta dago eta EBren
interesen alde lan egiten du. Besteak beste, ekintza programak, legeak eta politika publikoak proposatzen ditu. Horrez
gain, Legebiltzarraren eta Kontseiluaren erabakiak betearazteaz ere arduratzen da.
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enpresa handien partzuergoa (Europako Batzordea, 1994; 1998). Baina ariketa zaila da,
izan ere, kontuan hartu behar da herrialde bakoitzak interes ezberdinak dituela etxeko
zinema bultzatzeko garaian (Buquet, 2005: 80). Bereizgarri ekonomikoak, kulturalak
eta sozialak ezberdinak dira herrialde horietan, eta konplexu egiten dute Europako
Batasuneko zinema sektorearentzat egitura komuna ezartzea (Højbjerg eta Søndergaard,
2006).
Bestalde, EBk nabarmen gutxiago inbertitu du zinema sektorean AEBen
aldean36. Gainera, inbertsioaren banaketa oso bestelakoa dute. AEBetako film baten
kostu osoaren %8-10 osatu ohi du aurre-produkzioak, eta kasu batzuetan %15era iritsi
daiteke zenbateko hori. EBn, ordea, esparru horretara soilik bideratzen da inbertsioaren
%1-3 (Europako Batzordea, 2012: 54). Lanen promozioari dagokionean, Frantziak esate
baterako, 120.000€ gordetzen ditu produkzioaren promoziorako 26 kopiarekin
estreinatu bada; filma 100 kopiarekin jaurtiko balitz –maiz gertatzen ez dena-, aldiz,
400.000€-500.000€ artean. AEBetan, filma arrakastatsua bada, 2 milioi €ko marketin
eta publizitate inbertsioa egin ohi dute.
Sektorearen gaitasun ekonomikoagatik, ahulagoa da EBko zinema industria
AEBetakoaren aldean. Beraz, zinemaren balio sinbolikoak eta ekonomikoak direla eta,
arrazoiak daude Europako zinema Hollywoodeko sistemak agindu ditzakeen merkatu
legeetatik babesteko37 (Alcantarilla, 2001; Lopez eta Padros, 2008; De la Sierra, 2010).
Ez soilik Europako Batzordeak proposatu ditzakeen neurrien zein sustapen programen
bitartez, estatu eta nazio mailako estrategia osagarriak garatuta baizik (Hjort eta
Mackenzie, 2000; Hjort, 2005; Hjort eta Petrie, 2007). Aurrerago sakonduko dugun
MEDIA 38 (Creative Europe 2014-2020) programa da Europako Batasuneko ikus36

Europako Batasunak baino tradizio zinematografiko luzeagoa dute AEBek. Lehen industria bultzadak 1920ko
hamarkadan izan ziren, Hollywoodeko zinema estudioekin. Europako Batasunean, aldiz, beranduago jarri zitzaion
arreta zinemagintzaren indarrari (Jäckel, 2003). Beraz, logikoa da EBko filmek AEBetako filmek baino batezbesteko
aurrekontu txikiagoa izatea. 2016ko datuen arabera, Erresuma Batuko zinemak du Europako filmen batez besteko
aurrekontu handiena (13,1 milioi euro), Frantziaren (5,5 milioi), Alemaniaren (3,9 milioi), Espainiaren (2,8) eta
Italiaren (1,8) aurretik (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2018: 8). AEBtan, aldiz, film independente baten
batez besteko aurrekontua 20 milioi dolar ingurukoa izan daiteke.

37

Edozein interbentzio publikok, ordea, gehiegizko babesa saihestuko du. Sektoreko eragile guztiei mesede egingo
dieten irizpideak erabiliko dira; bestela, sistema horrekiko menpekotasun ekonomikoa bultzatu liteke.

38

Europako Batzordeak izena aldatu zion MEDIAri, 2013an. Haren ordez, berriz, kultura sorkuntza osoa hartuko
zuen Creative Europe 2014-2020 programa sortu eta azpi sail moduan gorde zuen Media.
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entzunezko industria bultzatzeko tresna garrantzitsuena. Bere baitan hartzen ditu
formakuntza ekimenak sektoreko profesionalentzat, ikus-entzunezko proiektuak
garatzeko eta filmak banatzeko diru-laguntzak, nazioarteko koprodukzioak sustatzeko
fondoa, eta sortzaileak zinema jaialdietan parte hartzeko programa bat, besteak beste.
Arauketa markoa eta sustapen programak xehetasunez aztertu baino lehen,
Europako Batasuneko zinema produkzioa, banaketa eta erakusketa esparruak sakondu
ditugu.

3.1 Produkzioaz, banaketaz eta erakusketaz
Ikuspegi kuantitatibotik begiratuta, produkzio gaitasun handia du Europak. 2000ko
hamarkadan gorako bidea hartu zuen indarrez, eta, azken urteetako datuen arabera, ez
dirudi joera hori aldatuko denik (ikusi Grafikoa 1). 2007an, guztira, 1.444 film ekoiztu
baziren Europako kontinente osoan, hamar urte beranduago 2.000tik gora ekoizten dira
(+%47). Krisi ekonomikoaren ondotik, ordea, handiagotze abiadura moteldu egin da;
zehazki, 2011tik aurrera –eta 2012an izan ezik, non film kopuruak behera egin zuen-.
Testuinguru horretan, Europako Batasuneko herrialdeen urteko produkzio uzta igotzen
doa. 2015etik 2016ra, hain justu ere, film kopurua 1.662tik 1.740ra handiagotu zen
(+%5,4). Zenbateko horretan, alde batetik, film nazionalen areagotzea azpimarratu
behar da (+2,4%); eta, bestetik, gehiengoan egindako koprodukzio lanen beherakada
(ikusi Grafikoa 1). Zehazki, 439 film koproduzitu ziren gehiengoan 2016an (-%5,2) 39.
Generoaren arabera, bestalde, honela banatu zen Batasuneko film produkzioa
2016an: 1.137 fikziozkoak (%65) eta 607 dokumentalak (%35) (Ikus-entzunezkoen
Europako Behatokia, 2018a: 8). 2011-2016 ibilbideari erreparatuz gero, dokumentalen
produkzioan gertatu da igoera nabarmenena. 2011n 550 dokumental ekoitzi ziren
bitartean, 2016an 711 ekoitzi ziren (+%31,6). Ibilbide horretan, Europako Batasuneko
39

Oro har, gehiengoan egindako koprodukzio maila txikia egongorra izan da 2007-2016 bitartean (2013tik 2014ra eta
2015etik 2016ra izan ezik, non bietan murriztu zen). Tarte horretan, zehazki, Europa osoko produkzioaren %20,4
ordezkatu zuten koprodukzioek batez bestez; soilik Belgikak (%56) eta Luxenburgok (%53) koproduzitu zituzten lan
gehiago gehiengoan- (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2018a: 10). Areago, koprodukzio kopurua
batezbestekoaren azpitik kokatu zen Europako hamahiru herrialdetan. Gutxiengoan egindako lanek, berriz,
koprodukzioaren %35-55 hartu zuten Europako herrialde gehienetan. Produkzio gaitasun txikiko eta ertaineko
herrialde gutxi batzuk koproduzitu zuten nabarmen gehiago gutxiengoan gehiengoan baino.
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fikziozko film kopuruak ere gora egin du. 2012tik 2016ra, zehazki, +%5 (1.077tik
1.133ra) (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2017a: 17).
Grafikoa 1.
Ekoiztutako film kopurua Europan, produkzio motaren arabera (2007-2016). Iturria: Ikus-entzunezkoen Europako
Behatokia, 2018a.

Produkzio

mailaren

gorakada

bizia,

neurri

handi

batean,

teknologiaren

demokratizazioak bultzatu du. Alegia, Internetek eta digitalizazioak inoiz baino
eskuragarriago jarri dituzte baliabide teknikoak, eta ikus-entzunezkoen produkzioa
nabarmen areagotu da ondorioz. Gertaera hori positiboa bada ere, beharrezkoa da
harago begiratzea. Barne merkatua produkzio kopuru hori guztia xurgatzeko gai ez
bada, egiturazko arazo larriak gerta daitezkeelako. Lanen amortizazio gaitasun ezak
zinema industriaren ezegonkortzea ekarri dezake; kulturalki zein ekonomikoki.

Taula 1.
Munduko hamar merkatu handienak, produkzio mailaren arabera (2012-2016). Iturria: Ikus-entzunezkoen Europako
Behatokia, 2017a.
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Munduko hamar merkatu handienak aztertzen baditugu, lehen postua Indiak du urtean
1.903 film ekoitzita (2016) (ikusi Taula 1). Ondoren datoz, hurrenez hurren, Txina
(944), AEB (789), Japonia (610) eta Hego Korea (339). Europako Batasuneko bost
herrialde ere badaude zerrenda horretan: Frantzia (283), Alemania (256), Espainia
(254), Italia (224) eta Erresuma Batua (200). Gauzak hala, adierazgarria da Batasunaren
urteko produkzio maila -esan bezala, 1.700 filmetik gorakoa-. Horren arabera, ia
munduko industria handienaren parekoa da Europako Batasunarena. Ez hori bakarrik,
Txinako eta AEBetako urteko film kopurua batuz gero –bigarren eta hirugarren
munduko merkatu handienak, segidan-, horren bezalakoa izango litzateke Europako
Batasuneko film produkzioa. Lehen irakurketan, egia esan, produkzio eredua ez dirudi
eraginkorra.
Merkatu tamainari dagokionez, Europako Batasuna Europako 28 estatuk osatzen
dute, 513 milioi biztanle bizi dira eta 24 hizkuntza ofizial daude40 (ikusi Taula 2).
Europako Batasuneko errenta ekonomikoa, bestalde, 32.319 €koa da biztanleko.
AEBetan41, aldiz, ia 200 milioi biztanle gutxiago bizi dira eta errenta maila %40
altuagoa da biztanleko. Ondorioz, norbanakoek eta erakundeek inbertsio gaitasun
handiagoa izango dute. Bestalde, nahiz eta 350 hizkuntzatik gora hitz egiten diren
AEBetan, ingelesa eta gaztelania dira hiztun gehien dutenak: 230 milioi eta 41 milioi,
hurrenez hurren. Adierazle horiek, nolabait, lagungarriak izan daitezke haien filmen
lehiakortasun maila gehiago ulertzeko.

Adierazle ekonomikoa

AEB

EB

Biztanleria (milioitan)

329

513

BPG (milioi €tan)

17,1

16,6

BPG pertsonako (mila €tan)

52.512

32.319

Taula 2.
Europako Batasuneko eta AEBetako adierazle ekonomikoak. Iturria: Nazioarteko Diru Funtsa 2017.

40

Horiei erantsi behar zaizkie eremu berean dauden gainerako hizkuntza erregional eta minoritario guztiak; alegia,
60tik gora eta 40 milioi hiztun baino gehiago.

41

Esan bezala, munduko hirugarren merkatu handiena film produkzioan.
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Hasteko, jarri dezagun arreta Europako Batasuneko herrialde garrantzitsuenetako filmen
batezbesteko aurrekontuetan. 2012tik 2016ra, Behatokiak aztertutako 15 herrialdetatik
zortzitan egin zuten gora inbertsioek –Espainian (-0,5) eta Portugalen (-%8,8) izan
ezik42- (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2018a: 08). 2016an, zehazki, Erresuma
Batuko filmek izan zuten aurrekonturik handiena: 13 milioi €. Kontuan hartu behar da,
ordea, kasu horretan Erresuma Batuan egoitza duten AEBetako produkzio-etxeen
filmak ere zenbatzen dituztela eta, ondorioz, herrialdeko batezbestekoa areagotu egiten
da. Mota horretako produkzioak kenduta, hain zuzen ere, haien aurrekontua ez da iristen
milioi 1 €ra batez bestez43 (ikusi Grafikoa 2).
Grafikoa 2.
Europako Batasuneko herrialde garrantzitsuenetako filmen batezbesteko aurrekontua (2012-2016). - Milioi €tan. Iturria:
Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2018a.

Bigarren inbertsiorik handiena Frantziako filmek jasotzen dute: 5.5 milioi € (2016).
Egia da, 2013an eta 2014an Alemaniako filmen batezbestekoak Frantziakoa gainditu
zuela, baina 2016an zerrendako hirugarren tokia bete zuen Alemaniak. Hain zuzen ere,
3,9 milioi €ko batezbestekoarekin. Espainiaren kasuan, lurralde barruko filmen
42

Letoniak eta Hungariak, bestalde, batezbesteko murrizketa handienak jasan zuten; -%37 eta -%26, hurrenez hurren.

43

Erresuma Batuko zinemak inbertsio sendoa jasotzen du atzerriko herrialdeekin elkarlanean egindako proiektuen
bitartez. Nagusiki, AEBekin koproduzituta. Nahiz eta baliabide tekniko eta artistiko onak dauden Erresuma Batuan,
ingelesa elementu garrantzitsua da kanpoko finantzaketa osagarria erakartzeko garaian. Sistema horrek, baina,
atzerriko inbertsioaren morroi bilaka dezake industria nazionala.
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aurrekontu maila laua izan da azken hiru urteetan. Oro har, 2,8 milioi €tan kokatu da;
alegia, krisi ekonomikoaren aurreko balioak gainditu ezinik. Italian ekoiztutako filmen
batezbesteko aurrekontua, azkenik, 1,8 milioi €koa izan zen 2016an – eta soilik
fikziozko filmak zenbatu zituen Behatokiak- (ikusi Grafikoa 2).
Eta nolakoa da Europako Batasuneko filmen arrakasta? 2016an, guztira, 991
milioi sarrera saldu ziren EBko zinema aretoetan -baliorik altuena 2004tik-. Aurreko
ekitaldiarekin alderatuz gero, gainera, 13,3 milioi sarrera gehiago zenbatu ziren (+%1,4)
(Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2017a: 14). Joera horri Frantziak eman dio
bultzadarik handiena, non 7,7 milioi txartel gehiago zenbatu ziren urte berean. Poloniak
(+7,4 milioi), Espainiak (+5,8 milioi) eta Italiak (+5,8 milioi) ere hobekuntza
adierazgarriak izan zuten. Izatez, EBko merkatuko hiru herrialdek soilik batu zituzten
datu negatiboak sarrera salmentari dagokionez: Alemaniak (-18,1 milioi), Erresuma
Batuak (-3,7 milioi) eta Belgikak (-1,7 milioi). Zinema aretoetako diru-bilketa, berriz, 7
bilioi €tik gora kokatu zen eremu geografiko berean. Halere, azken horrek %2,3ko
murrizketa islatu zuen 2015eko emaitzarekin alderatuta.

Grafikoa 3.
EBko zinema aretoetako sarrera kopuruaren banaketa, filmaren jatorriaren arabera (2012-2016). – Balio hurbildua.
Iturria: Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2018a.

Sarrera salmentaren ibilbidea ez da Europako Batasuneko filmen arrakastaren seinale.
Hau da, EBko aretoetan ikusle gehien biltzen dituzten filmak AEBetakoak dira (ikusi
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Grafikoa 3). Ikus-entzunezko Europako Behatokiaren arabera, 2016an harrera handiena
jaso zuten 25 filmen zerrendatik 22 AEBetako ekoizpenak izan ziren (Ikusentzunezkoen Europako Behatokia, 2017a: 20). 2012tik 2016ra, Batasunean sarrera
gehiago saldu ziren AEBetako jatorrizko filmei esker44. Hain zuzen ere, 2016an, EBn
estreinatutako AEBetako filmek 50 milioi sarrera saldu eta %67,4ko merkatu sharea
eskuratu zuten –azken bost urteetako bigarren baliorik altuena-. Batasuneko filmek,
orokorrean, harrera mailari eutsi egin diote 2012tik 2016ra; merkatu sharea, aldiz,
murriztu egin da: %29tik %26,7ra –azken bost urteetako baliorik txikiena-.
Europako Batasuneko filmen arrakasta indartzeko, Internetek aukera berriak
zabaldu ditu. Produktuen zirkulaziorako muga fisikoak ezabatu dira eta ikusentzunezkoen kontsumo ohitura berriak norabide horretan doaz (Ikus-entzunezkoen
Europako Behatokia, 2015). Zinema zein telebista edukiak gero eta gehiago ikusten dira
edonon, edonoiz eta edonola45. Bereziki, Interneteko bideo laburren kontsumo kopuruak
egin du gora 2006tik, eta zuzeneko telebista orduen kontsumoak, aldiz, behera 2012tik
(Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2018b: 26-27). Beraz, sektorea testuinguru
horretara egokitu behar da. Zinema aretoetan estreinatzen diren Europako Batasuneko
film gehienak, ordea, ez daude streaming-eko bideo zerbitzuetan erabilgarri; ez
Europakoetan behintzat (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2017b: 18-19).
2005etik 2014ra aretoetan estreinatutako EBko filmen %47 (5.046) bakarrik zeuden
erabilgarri, demanda azpiko bideo zerbitzu batean (TVOD46) (ikusi Taula 3). Aitzitik,
EBko aretoetan aldi berean estreinatutako AEBetako filmen %87 (2.404) zeuden
erabilgarri aztertutako demanda azpiko bideo zerbitzu berdinetan47.

44

Minions, Star Wars VII eta Spectre bezalako film estatubatuar bakoitzak 30 milioi sarrera baino gehiago eskuratu
zituen EBn, 2015ean. 2016an, aldiz, ez zen halakorik errepikatu eta EBko sarreren gorakada izenburu gehiagoren
artean banatu zen (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2018a: 54).

45

2018ko apirilean, Coachella musika jaialdia YouTubeko zuzeneko ekitaldirik ikusiena bilakatu zen; 232
herrialdetako 41 milio pertsonek jarritu zuten zuzenean eta aldi berean 458.000 ikusle batu zituen (Ikus-entzunezkoen
Europako Behatokia, 2018b: 7).

46

Demanda azpiko transakzio bideo zerbitzuetan (TVOD) Apple iTunes edo Google Play bezalako bideo
plataformak sartzen dira, eta ikus-entzunezko edukiak Internetetik jaisteko edota alokatzeko erabilgarri daude.
Demanda azpiko bideo harpidetza zerbitzuetan (SVOD), aldiz, Netflix, HBO edo Amazon bezalakoak sartzen dira,
eta edukiak eskaintzeaz gain, horien produkzioan ere parte hartzen dute.

47

EBko filmak, oro har, AEBetako filmak baino maila txikiagoan daude eskuragarri halako plataformetan. Europako
TVOD katalogoen kasuan, batez bestez, zinema eskaintzaren %25a Europako izenburuek osatzen dute; SVOD
katalogoetan, berriz, filmen %20 dira europarrak (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2017a: 7).
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Taula 3.
EBko aretoetan estreinatutako filmen erabilgarritasuna TVOD zerbitzuetan, filmen jatorriaren arabera. Iturria: Ikusentzunezkoen Europako Behatokia, 2017b.

Zeintzuk dira EBko filmak demanda azpiko bideo zerbitzuetan estreinatzako oztopo
nagusiak? Film berriei soilik erreparatuz gero, datuak baikorragoak dira. Zehazki, 20112015 artean ekoiztutako filmen kasuan. Zinema aretoetan bildutako ikusle kopuruaren
%20 atzerrian eskuratu zuten eta izenburuen %80 kanpoko merkatu bateko TVOD
zerbitzu batean erabilgarri zeuden (Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2017a: 7).
Halere, Europako Batasuneko filmen TVODko zirkulazioa aretoetakoa baino txikiagoa
da. Aldi berean estreinatutako filmak hamar herrialdetako aretoetan zabaldu ziren
bitartean, atzerriko sei merkatuetako TVOD zerbitzuetan estreinatu ziren soilik.
Merkatu nazionaleko aretoetan eta TVOD zerbitzuetan estreinatu diren filmak
alderatzen baditugu, datu adierazgarriak daude (ikusi Grafikoa 4). Etxe barruko ia
estreinaldi erdien artetik, film bat dago ez dena bi leihoetatik pasatzen (aretoa eta
TVOD); estreinaldien %37a aztertuta, bietatik pasatzen den film bat dago; eta, azkenik,
estreinaldien %14aren artean, film bat dago TVOD zerbitzuan estreinatu dena bakarrik.
Horrek esan nahi du, batetik, Europako Batasuneko film gehienek ez dituztela ikusentzunezkoen banaketa aukera berriak aintzat hartzen; bestetik, TVODn estreinatzen
diren film gehienak aurrez merkatu bereko aretoetatik pasatzen direla: eta, azkenik,
zuzenean TVOD estreinatzeko eredu berria garatzen ari dela.
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Grafikoa 4.
Aretoetan estreinatzen diren EBko filmen erabilgarritasuna TVOD zerbitzuetan, %tan – 2016ko urriko behin behineko
datuak. Iturria: Ikus-entzunezkoen Europako Behatokia, 2017a.

Oztopoen artean, beraz, demanda azpiko zerbitzuetako etekin maila txikia denaren
pertzepzioa izan daiteke. Neurri handi batean, jarrera normala da: TVODko dirusarreren %80a izenburuen %20k eskuratzen baitute 48 (Ikus-entzunezkoen Europako
Behatokia, 2017a: 9). Bestalde, demanda azpiko plataformek dirutza eskatzen diete
ekoizleei eta zinema industria txikietakoek ezin diete kostu horri aurre egin. Ildo
horretan, premiazkoa da erakusketa kanal berrien esparrua lehenbailehen arautzea.

3.2 Arauketa markoa, legegintza tresnak eta sustapen programak
Ikus-entzunezko sektorea sustatzeko eta babesteko Europako sistemaren gaineko iritzi
kontrajarriak egon dira. Ikerketa batzuek Europako politika publikoa kritikatu duten
bitartean (Finney, 1996a; 1996b; Illot, 1996), beste batzuek arrazoitu egin dute (Jäckel,
2003; Carmina, 2015). Angus Finney autoreak, esate baterako, Europako Batasuneko
gehiegizko produkzioa salatzen du, argudiatuz film gutxik egiten dutela salto beren
mugetatik kanpo. Areago, horri gehitzen dio Batasuneko herrialdeen arteko zatiketa
sektorea arautzeko orduan; haren ustez, interes ezberdinak babesten ditu bakoitzak
48

Dena den, Behatokiaren informazio hori ez da zehatza; izan ere, bideo plataformek ez dute diru-sarreren gaineko
informaziorik argitaratzen.
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(Finney, 1996a: 133). Autore berdinari jarraiki, Europako politika publikoek ezarritako
“kuota eta merkataritza oztopoek” AEBetako industriari egin die mesederik handiena49.
Produkzio nazionalaren osasuna zalantzan jarriko luketen oinarrizko galderak apenas
egin dituelako Europak: “Noiz eman liteke diru-laguntza bat bakarrik kultura
arrazoiengatik? Zer nolako emaitzak izango lituzke halako neurri batek epe laburrera
zein luzera begira?” (Finney, 1996a: 136).
Anne Jäckelek (2003), bestalde, ikus-entzunezkoen balio kulturala eta
ekonomikoa abiapuntu hartu zituen Europako zinema ezberdinen antolaketa eta
produkzio ereduak aztertzeko. Lan horretan industrien ahultasuna agerikoa izan zen.
Ildo horretan, Europako Batzordeak garatutako zinema sektorearen arauketa eta
sustapen programak bidezkotu zituen Jäckelek. Tresna horiek, ordea, ez dira nahikoak
izan eta Batasuneko herrialde gehienek tokiko laguntza osagarriak garatu dituzte
beraien sektoreak indartzeko (Casado, 2006; 2008).
Lau dira Europako Batasunaren tresna nagusiak ikus-entzunezko sektorearen
jarduera arautzeko eta bultzatzeko. Lege mekanismoei dagokienean, Ikus-entzunezko
Hedabideen Zerbitzu zuzentaraua 2010/13/EU (AVMSD) –lehendabiziko Mugarik
Gabeko Telebista zuzentaraua 89/552/EEC ordezkatzen duena-, jabetza intelektuala
babesteko marko juridikoa 2011/29/CE50, eta lehia eta diru-laguntzen estatu neurriak
daude. Sustapen egitasmoei dagokienean, berriz, MEDIA programa da garrantzitsuena;
Creative Europe kultura proiektu handiagoaren baitakoa, hain zuzen ere.

49

Ez da harritzekoa horrelako adierazpenak bere ahotan entzutea, eskarmentu handiko ekoizlea da Finney; baita film
industria exekutiboa, aholkularia, irakaslea eta idazlea ere. Izatez, aurre-produkzioan du bere hurrengo proiektua: The
Patriot. 2019an grabatuko dute eta Tim Robbins aktore ezaguna da protagonista nagusietako bat.

50

Europako Batzordeak saiakera ezberdinak egin ditu egile eskubideak babesteko marko bakarrean. 1984ko erabaki
batean (COM(84) 300), Europa mailan arauketa ezartzeko beharra adierazi zen. Horren ondoren, Europako
Parlamentuak bigarren erabaki bat argitaratu zuen 1985ean (COM(85) 333), non egile eskubideen gaineko arauketa
indarrean sartzeko premia azpimarratu zen. 1988an, egile eskubideen eta erronka teknologiakoen Liburu Berdea
argitaratu zen (COM(88) 172). Europako Kontseiluak, azkenik, satelite eta kable bidezko hedapenari buruzko hainbat
arau bildu zituen 93/83/EEC zuzentarauan.
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3.2.1 Mugarik Gabeko Telebista Zuzentarautik (89/522/EEC) Ikusentzunezko Hedabideen Zerbitzu zuzentaraura (2010/13/UE): zinema
produkzioaren gaineko eragina
Europako Batasuneko herrialdeen ikus-entzunezko esparrua arautzeko, Mugarik
Gabeko Telebista (MGT) zuzentaraua (89/552/EEC) sortu zen 1989an (Godoy, 1995:
147-162). Satelite eta kable bidezko komunikazio sistema berriek herrialdeen arteko
muga fisikoak ezabatu zituzten, 80ko hamarkada amaieran. Horrekin batera, telebista
kate kopurua areagotu egin zen. Eta erakunde publikoen eta pribatuen arteko
konpetentzia nabarmen gaiztotu zela ikusirik, Europako Batzordeak hedabide publikoak
babesteko beharra ikusi zuen. MGT zuzentarauaren helburu nagusien artean, Europako
Batasuneko telebista programen produkzioa eta banaketa sustatzea (III. kapitulua),
babesletza eta iragarki emisioak mugatzea (IV. kapitulua), eta haurrak egokiak ez diren
edukietatik babestea (V. kapitulua) izan ziren, besteak beste. Hala, 1989ko zuzentarauak
telebista sistemaren gaineko neurri komunak ezarri zituen lehen aldiz (Europako
Batzordea, 1989).
Aldi berean, MGT zuzentarauak jarduera eremu berria ekarri zuen Europako
Batasuneko zinemarentzat. Kultura aniztasunaren printzipioan oinarrituta, telebista kate
publikoak zein pribatuak sektore horretako eragile laguntzaileak bilakatu zituen. Alegia,
Europako ikus-entzunezko obrak sustatzeko eta hedatzeko aginduz. Zuzentarauaren 4.
eta 5. artikuluen arabera, hain zuzen ere, telebista kateek programazio ordu gehienak
Europako edukiak emateko gordeko zuten. Horrez gain, ekoizle independenteek
egindako obretara programazioaren %10 edo horren aurrekontuaren %10 ere bideratuko
zuten51. Azkenik, bi urterik behin, eginkizun horiek bete zituztela frogatu behar zuten
idatzizko txosten batean.
Lehenago edo geroago, Europako Batasuneko herrialde guztiek erantsi zuten
MGT zuzentaraua euren orduko legedietan. Espainian, esate baterako, 25/1994

51

MGT zuzentarauak, besteak beste, Europako obren gaineko definizioa zehaztu zuen 6. artikuluan. Horrez gain,
produkzio gaitasun txikia eta hizkuntzaren egoera mugatua den kasuetan, lurralde barruko ikus-entzunezko edukiak
babesteko neurri osagarriak hartzeko aukera aintzat hartu zuen (4. artikulua). Esate baterako, berariazko hizkuntza
politika (8. artikulua).
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legearekin sartu zen indarrean arauketa berria52. 90eko hamarkada amaieran, berriz,
MGT zuzentaraua zuzendu eta osatzeko beharra bultzatu zuen digitalizazioak. Alde
batetik, ikus-entzunezko informazioaren eta edukien sarbidea handiagotu zen; eta, beste
alde batetik, eragile berriak merkatuan sartzeko eta edukien produkzioan zein banaketan
parte hartzeko aukera zabaldu zuen. Egoera horretara egokitzeko helburuarekin,
zuzentarau berria osatu zen 1997an (97/36/EC); baina eguneraketa hori ez zen nahikoa
izan. 2003an, 2004an eta 2005ean, Europako Parlamentuak MGT zuzentaraua aldatzeko
eskaerak onartu zituen. Hala, 2007ko abenduan, horren berritzea adostu zen Mugarik
Gabeko Ikus-entzunezko Hedabideen Zerbitzu zuzentarauan (2007/65/EC). Sektoreen
arteko elkarrekintza, edukiak kontsumitzeko eredu berriak, publizitatearen erregulazioa
eta informazioaren sarbidea azpimarratu ziren, besteak beste (Beceiro, 2012: 8).
Euskarrian oinarritutako ikus-entzunezko edukien bereizketa baztertu zen, neurri handi
batean, sektorearen eragile ezberdinen jarduera juridikoki arautu ahal izateko.
2007ko erreformak, ordea, ez zituen hutsune guztiak estali. Lehenengo
artikuluan ikus-entzunezko operadoreen zerbitzu eta jarduerak luze zehaztu baziren ere,
kanpoan utzi ziren Interneteko jarduerak. Alegia, hedapen eta eragin ekonomiko
masiborik gabeko ikus-entzunezko ekintzak. Hutsune horiek estaltzeko, Europako
Batzordeak zuzentarau berria ezarri zen 2010eko martxoan: Ikus-entzunezko
Komunikazio Zerbitzuen zuzentaraua (2010/13/UE).
Azkenik, 2016ko maiatzean, Europako Batzordeak 2010/13/EU zuzentaraua
osatzeko proposamena egin zuen. Arauketa zaharra merkatu egoera berrira egokitzea
zen helburua. Oro har, 2010eko zuzentarauaren oinarrizko printzipioei eutsi egin
zitzaien, baina Europako Parlamentuak aldaketa esanguratsuak erantsi zituen. Tartean,
bideoak partekatzeko plataforma digitalak (Youtube eta Dailymotion bezalakoak) eta
demanda azpiko streaming zerbitzuak (Netflix eta Amazon) araudiaren barruan
txertatzea. Azken horiei, gainera, Europako Batasuneko lanak hedatzeko gutxieneko

52

Bost urte beranduago, 22/1999 legeak ordezkatu zuen; aurrekoa osatu eta ikus-entzunezkoen gaineko emisio eta
inbertsio kuotak ezarri zizkieten telebista kateei (Godoy, 1995: 200-202). Horien artean, urteko diru-sarreren %5
ikus-entzunezko sorkuntzan inbertitzeko obligazioa; film luzeen eta telebistarako edukien ekoizpena sustatzeko
erabiltzea hain zuzen ere. Lege horretan, ordea, ez zen zehaztu diru-sarrera gisa zer zenbatuko zen. Orduko
Espainiako arautegiak, telebista pribatuen gaineko 10/1998 legea barne, ez zuen azalpen zehatzik jasotzen horri
buruz. Esate baterako, ikus-entzunezko lanen jatorriari zegokionean, produkzioaren egoitza administratiboa kontuan
hartuko zen ala ez; eta emisioen zenbaketa egun, aste edota hile batekoa izango zen.
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kuota ezarri zaie: katalogoetako izenburuen %30, gutxienez, europar jatorrizkoak izatea.
Bestalde, aldaketa berriekin, Batasuneko estatu kideek aukera dute ikus-entzunezko
sektorerako finantzaketa obligazioak ezartzeko Netflix edo Amazon bezalako bideo
zerbitzuei. Hala eta guztiz ere, proposamen berriak publizitatea sartzeko malgutasun
handiagoa eman die horiei. Zuzentarauaren azken eguneraketa 2018ko azaroan 6an
sartu zen indarrean.

3.2.2 Zinemari zuzendutako laguntza programak
Europako Batasunak ikus-entzunezkoen garapena eta edukien zirkulazioa bultzatzeko
berariazko programa du. Bi dira horren barruko ekimen nagusiak zinemari lotuta:
MEDIA eta Eurimages.

3.2.2.1 MEDIA
1986an, ikus-entzunezko sektorea sustatzeko lehen neurri programa aurkeztu zen
Europako Kontseiluan (Europako Kontseilua, 1986). 80ko hamarkadan, telebista kateen
ugaritzearekin merkatu lehia ere areagotu egin zen. Enpresa pribatuek atzerriko ikusentzunezko edukiak ekartzeko aukera baliatu zuten, eta, ondorioz, produkzio kostuak
nabarmen handitu ziren sektorean. Zinema industriak ere arazo ekonomiko larriei aurre
egin behar izan zien. Kultura eta ondarea babesteko Europako printzipioari jarraiki,
MEDIA

(Mesures

pour

Encourager

le

Développement

de

L'Industrie de

Production Audio-Visuelle) izeneko programa abiatu zen. MEDIAren hasierako xede
nagusia Europako Batasunean egindako produkzio kopurua bultzatzea izan zen
(Europako Batzordea, 1985). Zehazki, koprodukzioan egindako lanen bitartez. Estatu
kide batzuk aurka agertu ziren, ordea, eta Europako Parlamentuak aldaketa batzuk
erantsi zituen programan. Besteak beste, bultzada handiagoa proiektuen garapena eta
banaketa egiteko (Casado, 2006: 42). Finantzaketa, formakuntza, ikus-entzunezko
proiektuen garapena eta banaketa laguntzeko lerroak ezarri zituen MEDIAk; film luze,
telesail, dokumental eta animazio lanentzat, hain zuzen ere. Horrez gain, kultura
nortasuna eta ondarea errespetatzea, eta teknologia berrien finantzaketa erraztea ere izan
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ziren laguntzak emateko beste irizpidetako batzuk. 1991ra arte, ordea, Europako
Batzordeak ez zuen programa ofizialki martxan jarri53 (Europako Batzordea, 1990).
Ordutik, lau aldi nagusi egon dira MEDIAri lotuta: MEDIA I (1991-1995),
MEDIA II (1996-2000), MEDIA Plus eta MEDIA Training (2001-2006), eta MEDIA
2007 (2007-2013). Horrez gain, sustapen egitasmo osagarriak ere izan dira: MEDIA
International eta MEDIA Mundus. 1991tik 2013ra, zinema industriaren esparru
zehatzetan ardaztuz, lan jarduera eta finantzaketa erregimen ezberdinetan garatu zen
MEDIA. Programa osoaren aurrekontuari dagokionean, nabarmen handiagotu zen
urtetik urtera. 1991tik 2007ra, zehazki, diru-poltsa ia lau aldiz biderkatu zen: 200 milioi
eurotik 755 milioi eurora, hain zuzen ere54 (ikusi Taula 4). Horien aldean, deigarria da
2014-2020 aldirako aurrekontua: 1.460 milioi €. Hala ere, azalpena du.
2014ko urtarrilaren 1etik, Creative Europe izeneko programa handiago batek
ordezkatzen du MEDIA (Europako Batzordea, 2011b). Europako kultura produkzioa eta
sormen industriak hartzen ditu bere baitan, eta hiru azpi programetan banatzen da:
MEDIA, Kultura eta Sektoreartekoa (Europako Batzordea, 2011b: 6-7). Lehenengoak,
ikus-entzunezkoak eta multimedia edukiak sustatzea du helburu55. Horrez gain, erronka
digitalei erantzuteko bestelako ekimenak ere aintzat hartzen ditu; hala nola, Internet
bidezko edukien banaketa, bideo-jokoen garapena, audientzia berrien sorkuntza, etab.
Horretarako, 818 milioi euro bideratzen dira (aurrekontu osoaren %56). Bigarrenak,
aldiz, sormen eta kultura sektoreak sustatzen ditu, eta 453 milioi euroko aurrekontua du
(%31). Hirugarrenak, azkenik, 190 milioi euroko aurrekontua du (%13) eta ikusentzunezkoen egitasmo berrientzako finantzaketa bermeak eskaintzea du xede56. Modu

53

Argitu behar da, 1988tik 1991ra, MEDIAren programa pilotu bat jarri zutela abian; eta filmen banaketa zein
proiektuen garapena bultzatu ziren batik bat (Casado, 2013: 72-73).

54

Europako filmek jasotzen duten diru-laguntzaren zati bat itzuli egin behar dutenez, MEDIAren funtsa handitu egin
daiteke.

55

Ikus-entzunezko eta multimedia sektoreen ondorengo esparruak sustatzen ditu Creative Europek (2014-2020):
lanen banaketa eta merkatuen sarbidea (24 milioi €); proiektuak edo proiektu-bildumak (17,5 milioi €); telebista
saioak eta bideo-jokoen ekoizpena (2,5 milioi €); ikus-entzunezkoen kontsumoa eta sarbidea (12 milioi €); zinema
aretoen sareak eta zinema jaialdiak (16 milioi €); nazioarteko koprodukzioa, eta lanen banaketa zein hedapena (9
milioi €); profesionalen talentua eta trebetasunak (7,5 milioi €).

56

Ekimen horren jatorrizko izena Cross-sectorial strand da, eta 2016tik dago martxan.
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horretan, aurreko aldiekin alderatuta, ikus-entzunezkoak sustatzeko aurrekontua soilik
%9 handitu da.

Iraupena

Programa

Aurrekontua

Sustapen esparru nagusiak

1991 - 1995

MEDIA I

200 milioi€

Nazioarteko lankidetza

1996 - 2000

MEDIA II

310 milioi€

Prestakuntza, garapena eta
banaketa

MEDIA Plus

454 milioi€

Garapena, banaketa eta promozioa

MEDIA Training

59 milioi€

2007 - 2013

MEDIA 2007

755 milioi€

2008 - 2010

MEDIA
International

8 milioi€

Nazioarteko lankidetza

2011 - 2013

MEDIA Mundus

15 milioi€

Beste herrialde batzuekiko
lankidetza

2014 - 2020

Creative Europe

1.460 milioi€

Garapena, promozioa eta banaketa

2001 - 2006

Prestakuntza eta estatu kideen
arteko lankidetza
Banaketa, garapena, promozioa eta
prestakuntza

Taula 4.
Europako Batasuneko programak ikus-entzunezko sektorearentzat. Iturria: Europako Batzordea, 2011a.

MEDIAren ibilbidea aztertuta, programen laguntza modalitatea eta eragina aldatuz joan
da (Europako Batzordea, 2011b, 62-78). Europako Batzordeak 2011n egindako
txostenaren arabera, nazio mailako sustapen egitasmoen hutsuneak egoki bete zituen
MEDIAk. Arretarik handiena filmen produkzio arloan jarri zen hasieran, baina, oro har,
Europa mailako beharrei erantzuna eman zien ikus-entzunezko industriaren balio-kate
osoa lagunduz. MEDIA Plus eta MEDIA Training programetan, halere, barne
merkatuetan film nazionalen presentzia handitzea erronka garrantzitsua izan zen
(Europako Batzordea, 2001; Euréval, 2007: 3). Bestalde, MEDIA II-ren baitan,
teknologia berrietara bideratutako ekintzek erantzun mugatua eman zieten ikusentzunezko eta zinema profesionalen beharrei (Europako Batzordea, 2003). 2007tik
aurrera, ondorioz, hobetzeko honako esparruak mahaigaineratu ziren: nazioarteko
merkatuan ikusgarritasun txikia duten herrialdeen produkzio gaitasuna indartzea,
teknologia berrien erabilpena sustatzea, edukien nazioarteko zirkulazioa hobetzea, eta
atzerriko inbertsio pribatua erakartzea (Euréval, 2007).
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Europako Batzordeak hainbat gomendio egin zituen MEDIAren eragina
indartzeko (Europako Batzordea, 2011c: 2-3): 1) ikus-entzunezko sektorearen
interbentzio logika hobetzea sektorearen arazoak gehiago zehaztuta, 2) sustapen politika
indartzea bestelako aukerak gehiago aztertuta, 3) sustapen programaren ebaluaketa
txostena hobetzea etorkizuneko ekintzen emaitzak erantsita, 4) kultura eta sektore
kreatiboaren merkatu egoera gehiago deskribatzea, eta 5) finantzaketa tresnen
inplementazio ereduen deskribapena hobetzea. Ildo horretan, Creative Europe marko
handiagoko proiektua proposatu zen 2011n (Europako Batzordea, 2011b: 60-78).
Orokorrean, MEDIA programaren eragina ez da nahi bezalakoa izan. Hogeita
hamar urte beranduago, Europako Batasuneko filmen merkatu kuotak maila berean
jarraitzen du mugen barruan. Horregatik, aurrera begira, ez litzateke gaizki egongo
Europako filmen ikusle kuota hobetzeko diskriminazio positiboko neurriak ezartzea.

3.2.2.2 Eurimages
Eurimages Europako Kontseiluaren57 sustapen programa nagusia da, kontinente osoko
zinema laguntzeko. 1989an sortu zen, filmen koprodukzioa, banaketa eta erakusketa
sustatzeko funtsa bezala. Lehendabizi, produkzio eta banaketa jarduerak diruz
laguntzeko lerroak garatu zituen, eta horien helburua zen herrialdeen eta profesionalen
arteko lankidetza bultzatzea. Laguntza jaso zezaketen film luze, animazio eta
dokumental lanek kultura aniztasuna hedatzeko balioak azpimarratu behar zituzten.
Horrez gain, lehentasuna emango zitzaien, gutxienez, fondoari atxikita zeuden hiru
herrialderen arteko koprodukzioei58 (Europako Kontseilua, 2003: 5). Egun, Europako
Kontseiluko kide diren Europako 37 estatuk osatzen dute Eurimagesen funtsa (gehi
Kanada bazkide elkartu gisa); guztira, 25 milioi euro banatzen ditu erakundeak urtero59.

57

Europako Kontseilua Europako Batasunetik kanpo dagoen erakundea da, eta kontinente osoko herrialdeen
integrazioa bultzatzeko lan egiten du.

58

Eurimages-eko hasierako irizpideen arabera, fondoari atxikitako herrialde baten eta kanpoko beste herrialde ezbazkide baten arteko proiektuek ere laguntza jasotzeko aukera izan zezaketen (Europako Kontseilua, 2003: 5).

59

Egitasmoa abian jarri zenetik, 487 milioi euro baino gehiago inbertitu dira 1.600etik gorako koprodukzio lanetan.
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Aipatutako hiru lerro horiez gain, filmen promozio eta genero berdintasun ekintzak ere
laguntzen ditu Eurimagesek60. Bost modalitate daude:
1. Filmen koprodukzioa.
Gutxienez, Eurimageseko bazkide diren bi estatukidek aurkeztutako proiektuak
lagunduko dira. Hala nola, 70 minututik gorako film luze, dokumental eta animazio
lanak. Partaidetza handiena duen ekoizleak ezin du koprodukzio kostuaren %70 baino
gehiagoren jabetza izan; eta, partaidetza txikiena duenak, berriz, kostuaren %10 bere
gain hartuko du gutxienez. Alde aniztasuna bultzatzen duten koprodukzioen kasuan,
ekoizle nagusiaren partaidetza handiagoa izan liteke: aurrekontuaren %80, gehienez.
Gainerakoek, betiere, koprodukzio kostuaren %20 bere gain hartuko dute gutxienez.
Aldebiko proiektuek 5 milioi euro baino aurrekontu txikiagoa badute, ekoizle nagusiak
koprodukzioaren %90 bere gain hartu lezake. Modalitate honetan lau deialdi zabaltzen
dira urtero.
2. Filmen banaketa.
Bi laguntza lerro aintzat hartzen dira modalitate honetan: 1) publizitate eta marketin
gastuen finantzaketa eta 2) Europako zinemaren promozioa areto komertzialetan.
Eurimageseko bazkide diren estatuetan egoitza duten profesionalei zuzenduta daude
biak, baina, aldi berean Europako Batasuneko MEDIA programan parte hartzeko
aukerarik ez dutela frogatu beharko dute. Besteak beste, Armenia, Kanada, Georgia,
Suitza eta Turkia. Publizitate eta marketin gastuen modalitatean, ordea, aukera dago
Eurimageseko estatu batean egoitza eduki ez eta MEDIAn parte hartzeko aukera ez
duten herrialdeekin koproduzitutako lanak aurkezteko. Laguntza hori banatzaileek
eskatu dezakete bakarrik, haien egoitzaren eremu geografikotik kanpo izandako
banaketa gastuetan (komunikazioa, publizitatea eta bidaiak)61.
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Azken deialdian, esate baterako, honela banatu zen Eurimagesen funtsa: %92,26 koprodukzioan, %2,89 banaketan,
%2,25 erakusketan, %2,29 promozioan eta %0,31 genero berdintasunean (Eurimages, 2017. Activity results:
https://rm.coe.int/activity-results-for-2017/1680796224).
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2018ko deialdiaren informazio gehiago aurkitu daiteke lotura honetan: https://rm.coe.int/regulations-2017-2018distribution-support-programme-support-for-marke/168077c4f0

46

3. Zinema aretoetako erakusketa.
1989an, Europako Kontseiluak sortutako zinema aretoentzako diru-laguntza lerroa da
honakoa. 1992tik, ordea, Europa Cinemas izenez ezagutzen da. Europako Kontseiluko
kide diren estatuetako aretoek eskatu dezakete laguntza, baldin eta MEDIA programako
modalitate bereko laguntzan parte hartzeko aukerarik ez badute. Horrez gain, Europa
Cinemas sareko kide laguntzaileak ere izango dira areto horiek; izan ere, haien
jarduerak sareko partaideei Eurimagesek ematen dien laguntzaren %5arekin
finantzatzen dira. Zinema aretoen laguntzak lau helburu ditu: 1) Europako filmen ikusle
kopurua areagotzea, 2) kultura aniztasuna sustatzea, 3) Europako zinema bultzatzen
duten zinema aretoen sarea indartzea, eta 4) emakumeek egindako filmen programazioa
bultzatzea (Europako Kontseilua, 2017: 4). Zinema aretoak programazio baldintzak
betetzen baditu62, Eurimagesek €1eko diru-laguntza bideratuko du saldutako film ez
nazionalen txartel bakoitzeko. Gehienez, hori bai, 15.000€ko laguntza izango da.
4. Filmen promozioa.
Modalitate honetan bost ekintza lerro aintzat hartzen ditu Eurimagesek: 1) zinema
jaialdiekin eta merkatuekin lankidetza, 2) babesletza eta mezenasgoa, 3) koproduzkioak
garatzeko saria, 4) Eurimages laborategi saria, eta 5) koprodukzio Eurimages saria.
Lehendabizikoari dagokionez, Berlinale, Venezia eta Cannes zinemaldiekin landutako
harremanak azpimarratu behar dira. Eurimagesek mahai propioa izaten du haien
industria sailean eta bestelako ekintzak antolatzen ditu Berlinaleko Koprodukzio
merkatuarekin, Cannesseko Ekoizleen elkartearekin, eta Veneziako Produkzio Zubiaren
Finantzaketa Hutsune merkatuarekin 63 . Bigarrenari dagokionez, European Film
Promotion erakundearekin adostutako hitzarmena aipatu behar da. Bi ekintza nagusi
daude: Cannes zinemaldiko Producer on the Move 64 eta Torontoko Nazioarteko
zinemaldiko Europe! Umbrellas65. Guztira, 5.000 €ko bi sari banatzen dira. Hirugarren
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Programazio baldintzen gaineko informazio gehiago lotura honetan aurkitu daiteke: https://rm.coe.int/2018-guidesupport-for-cinemas/1680776635
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Horrez gain, Istanbuleko eta Sevillako Europar zinemaldiekin hitzarmen bereziak ditu Eurimagesek; 5.000 €ko
Human Rights eta Eurimages sariak emateko, hurrenez hurren.
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Producers on the move ekimenaz gehiago jakiteko, jo lotura honetara: https://www.efponline.com/en/project_networking/producers_on_the_move.php

65

The Europe Umbrellas! proiektuari buruz gehiago jakiteko, jo lotura honetara: https://www.efponline.com/en/project_market/umbrella_offices.php
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lerroari dagokionez, Europako Kontseiluaren Eurimages funtsa aipatu behar da;
koprodukzioak

garatzeko

hamar

herrialderekin

batera

sortutako

Eurimages

Koprodukzio Garapen saria, alegia. Fikziozko eta animaziozko filmentzat 20.000 €ko
diru-laguntza bideratzen da, eta dokumentalentzat, berriz, 15.000€. Egitasmoaren
helburua da lehen faseetan dauden nazioarteko koprodukzio lanak bultzatzea. Laugarren
ekintza lerroa Laborategi proiektuentzako saria da; 50.000 €ko diru-laguntza forma
berritzaileak lantzen dituzten proiektuentzat. Karlovy Vary, Norwegian Haugesund,
Thessaloniki eta Europako Zinema jaialdiek finantzatzen duten saria da. Aurkeztutako
proiektua, gutxienez, bi herrialdeko ekoizleen artean egina izango da. Promozioa
sustatzeko bosgarren lerroa, azkenik, Eurimages koprodukzio saria da; 2007an sortua
eta Eurimageseko estatu kide bateko ekoizle ospetsu bati ematen zaio. Horren helburua
da hark egindako koprodukzio lanari errekonozimendua ematea.
5. Genero berdintasunerako ekintzak.
Lerro honetako ekintzak 2012 jarri zituen martxan Eurimagesek. Lehendabizi, Genero
Berdintasunerako Lantaldea osatu zuen, zineman emakumeen presentzia aztertzeko.
Horrez gain, norabide horretan Eurimagesek egindako lana aztertzea ere xede du
lantaldeak. Ildo horretan, 2020an erakundeak bete nahi duen beste helburuetako bat da,
funtsa genero parekotasunez banatzea66. Egun, Eurimagesen aurrekontuaren %38 soilik
bideratzen da emakumeek egindako proiektuetara. Arlo honetako diru-laguntza nagusia
Audentia saria da; hain zuzen ere, 30.000 €ko diru-laguntza ibilbide luzeko emakume
zinemagile batentzat.

Eurimagesek koprodukzio baldintzak ezarri eta testuingurua indartu ditu herrialdeen
arteko lankidetza erraztuz (Olsberg, 2013: 7)67. Halere, 2008ko krisi ekonomikoak
estatu handien eta txikien arteko lankidetzan eragina izan zuen; baldintza ekonomiko
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Lotura honetan erabilgarri dago Eurimagesen genero berdintasunerako estrategia, 2018-2020 aldirako:
https://rm.coe.int/eurimages-gender-equality-strategy-2018-2020-aiming-for-50-50-by-2020/1680760bff

67

Halere, hamasei urte pasatu behar izan dira Eurimagesek lortutako emaitzen gaineko ebaluazio txostena berriro
egiteko, izan ere, horren aurrekoa 1997an egin zen. Justuki, industriaren aldaketa azkarrei aurrea hartzeko,
ebaluazioak bost eta zazpi urtetik behin egitea gomendatzen da azken txostenean. Horregatik, programaren hasierako
helburuak egoera berri horretara egokitzea etorkizuneko erronka izan daiteke. Alegia, lanen zirkulazio oztopoei aurre
egiteko laguntzak garatzea.
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ezberdinek koprodukzioa zaildu dute. Ondorioz, Eurimagesen rola ahuldu egin da azken
urteetan. Gutxi gorabehera, aurkezten diren proiektuen %25 ez dira finantzatzen68.

3.3 Etorkizun hurbileko erronkak
Ikusi dugunez, Europako ikus-entzunezko industriaren arauketan Ikus-entzunezko
Hedabideen Zerbitzu zuzentaraua 2010/13/UE da tresna nagusiak; sustapen programen
artean, berriz, MEDIA eta Eurimages. Modu batera edo bestera, Europako erregulazio
markoak erantzun nahi izan die teknologiaren garapenari eta edukien banaketa bide
berrien agerpenari. Alde batetik, sektorea errealitate berrira egokitzeko segurtasun
juridikoa eskainiz; eta, beste alde batetik, edukien balio kulturala eta ekonomikoa
babesteko, ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen funtzio publikoa bermatuz. Botere
gehiegikeria saihesteko, gainera, betekizunen gaineko egiaztatze probak egiten zaizkie
Batasuneko estatu kideei 69 . Baina batzuek argudiatzen dute, Europako babes eta
sustapen sistemak edukiak erakusteko eragileen eskubideak mugatzen dituela; ezartzen
dieten obligazioek emaitza ekonomiko negatiboak eragin dizkietelako. Argitu behar da,
ordea, telebista kateei programazio ordu gehienak Europako ikus-entzunezko lanak
emateko gorde dezatela eskatzean, AVSMD zuzentarauan ez dela zehazten betekizun
hori nola ezarri behar duten. Beraz, anbiguotasunak gomendioan utz dezake neurria.
Bestalde, AEBetako filmek Europako areto komertzialetan agintzen dute
oraindik. Alegia, Europako Batasuneko sustapen neurriek ez diote egoera horri buelta
eman. Beharbada, autore batzuek adierazten duten bezala, sektorera bideratutako
aurrekontu publikoarekin lotutako arazoa da (Casado, 2013: 26): MEDIA “sustapen
programaren aurrekontuak mugatu egiten du bere arrakasta. Zazpi urterako 750 milioi
€ko funtsa garrantzitsua da, baina urte bateko diru-poltsa (100 milioi €, gutxi
gorabehera) AEBetako superprodukzio baten kostua baino txikiagoa izan liteke (The
Dark Night (2008) filma 175 milioi € inguru kostatu zen)”.
68

Fondo honek koprodukzioen suspertzea helburu izan duen bitartean, MEDIAk banaketa lehenetsi du. Baina
Eurimagesen laguntza txikiegia da bestearen hutsunea betetzeko: “historikoki ez da egon arrazoirik Europako
biztanleen zergak erabiltzeko arazo bati bide modutan irtenbidea emateko” (Olsberg, 2013: 9).

69

Zuzentarauaren 16. artikuluan zehazten da hori, hain justu ere: “1991ko urriaren 3tik aurrera, bi urtetik behin,
estatu kideek Europako Batzordeari bidali beharko diote neurriak bete dituztela frogatzen duen dokumentua”.
Suediak, Austriak eta Herrialde Baltikoek, esate baterako, neurri horren aurka egin zuten.
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Areago, 2010eko zuzentarauan jasotako gomendioei jarraiki, Europako
Batasuneko estatu bakoitzari aitortzen zaio ikus-entzunezkoetan lege osagarriak
ezartzeko aukera. Alabaina, zuzentarauen gaineko interpretazioa librea da eta azken
erabakia Europako Batasuneko kide diren herrialde bakoitzaren eskumena da. Hala,
merkatu eta interes pribatuen aldeko joerak ugaritzeko eta industria txikien osasuna
kaltetzeko arriskua handia da.
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4.- Espainiako zinemaren arauketa eta finantzaketa sistema:
euskal zinemagintzari aplikatu beharreko markoa
Mugarik Gabeko Telebista (89/522/EEC) zuzentaraua indarrean sartu aurretik
Espainian, zinemaren esparruan eragina izan zuten bi jurisprudentzia kasu
azpimarratzen ditu Susana De la Sierrak. Kultura politikari lotutako 84/1983 eta
49/1984 sententziak, hain zuzen ere (2010: 74-78). “Espainiako batasunaren” bosgarren
mendeurrenaren harira, Kataluniako Generalitateak 988/1982 Errege dekretuaren
kontrako helegitea aurkeztu zuen; espazio publiko berriak zabaltzeko (museoak,
liburutegiak, zinema aretoak, etab.) erakunde publikoentzako diru-laguntzen gainekoa.
Generalitatearen arabera, dekretuak autonomia erkidegoak baztertzen zituen; proiektuak
aurkezteko garaian, deialdiak soilik onartzen zituelako Espainiako Kultura Ministerioak
egindako proposamenak. Aipatutako 1983ko sententzia horretan, Generalitateak
egindako salaketa onartu zuen Espainiako epaitegi batek. 1984ko sententziaren bitartez,
bestalde, kulturaren gaineko eskumenak konstituzionalki ulertzeko oinarriak ezarri
ziren. Bi urte lehenago, 1/1982 Legearekin, filmak areto komertzialetan zein Espainiako
Filmategian emateko baldintzak, eta bikoizketa zerbitzuen salneurriak arautu ziren.
Horren arabera, “arte eta entsegu” produkziotzat jo zen zinema; balio artistikoa eransten
zuen ondasun gisa, hain zuzen ere. X kalifikazioko filmak, ordea, definizio horretatik
kanpo geratu ziren, eta, ondorioz, sektorea sustatzeko diru-laguntza deialdietatik at.
Kasu horretan ere, Kataluniako Generalitateak jarri zuen kontrako helegitea, X
kalifikazioko filmak baztertzea konstituzioaren aurkako neurria zela argudiatuta.
Hala, MGT zuzentaraua 25/1994 Legeak ekarri zuen Espainiako marko
juridikora, lehen aldiz. Hala eta guztiz ere, zinemaren gaineko ikuspegi komertzialean
oinarrituta, 3304/1983 dekretuak aretoen pantaila kuota eta filmen banaketa arautu
zituen -3/1980 Legea abiapuntu hartuta-. Agindu horretan interes bereziko filmak
ematen zituzten aretoak obligazio betetzetik at utzi ziren; besteak beste, haurrentzako
filmak programatzen zituztenak. Beste behin, Kataluniako Generalitateak aldarrikatu
zuen marko juridiko hori arautzea haien eskumena zela. Horregatik, 25/1994 Legeak
MGT zuzentaraua hartu zuen irizpide juridiko gisa, eta bost ataletan banatu zuen
sektorearen araudia. Lehenengo atalak zinemaren arauketa aplikatzeko eremu
geografikoa zedarritu zuen, eta Europako beste herrialdetako telebista edukiak jasotzeko
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baldintzak zehaztu. Bigarrenak, berriz, “telebista eduki jakin batzuen sustapena,
hedapena eta produkzioa” egiteko obligazioak jaso zituen. Hirugarren atalak publizitate
eta babesletza ekintzen ezaugarriak ezarri zituen. Laugarrenak eta bosgarrenak, azkenik,
adingabeak babesteko jarraibideak eta “zigor erregimena” zehaztu zituzten, hurrenez
hurren. Ordutik, hiru alditan aldatu edota ordezkatu da 1994/25 Legea: 1999an, 2001ean
eta 2007an.
25/1994 Legeak Europako edukiak emateko obligazioa ere ezarri zien
Espainiako telebistei, lehen aldiz70: emisio orduen %50, hain justu ere. Denbora horren
erdia, gainera, jatorriz Espainiako hizkuntzaren batean egindako edukientzat gordeko
zuten. Horrez gain, kuota horren %10, gutxienez, ekoizle independenteen lanetara
bideratuko zuten; eta gainera, lan horien erdia baino gehiago azken bost urteetan
ekoitziak izanik (Casado, 2008: 95). 90eko hamarkada amaieran, berriz, 22/1999
Legeak betebehar berria erantsi zuen: telebisten urteko irabazien %5 Europako zinema
eta telebista edukietan inbertitzea (5. artikulua).
Orduko kate publikoak zein pribatuak agindu berriaren aurka azaldu ziren,
zinemaren sektorea haien jarduera esparrua ez zela argudiatuta. Beraz, haiei ezarritako
obligazioa legez kanpokoa zela 71 . Presioak presio, Espainiako Gobernuak sektorea
babesteko neurriekin jarraitu zuen. 2001ean, 15/2001 Legearekin, telebista kateen
inbertsioaren %60 Espainiako hizkuntzetako batean egindako ikus-entzunezko lanetara
bideratzea agindu zuen. Neurri berriak are gehiago haserretu zituen telebista pribatuak;
eta, erantzun gisa, diru-laguntzetan jasotako kopurua haien urteko irabazietatik kanpo
uzteko deialdia egin zuten (Casado, 2008: 96). Hala, Espainiako Gobernuak zinema
sustatzeko telebisten derrigorrezko inbertsioan aintzat hartu beharreko elementuak
gehiago zehaztu zituen dekretu bidez (1652/2004): “publizitatea, abonu kuotak eta
subentzioak”, hain zuzen ere. Horrekin batera, lagundu zitezkeen obren ezaugarriak ere
gehiago zehaztu zituen.

70

Europar izaerako obren definizioa ere zehaztuta geratu zen lege horretan.

71

Gogoan hartu telebista sektoreak aro oparoa bizi izan zuela 90eko hamarkadan eta erakunde pribatu ugari sortu
zirela.
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Espainiako zinemaren diru-laguntza sistema 15/2001 Legearekin ezarri zen.
Besteak beste, produkzioaren amortizazio laguntza, zuzendari berrientzako laguntza,
dokumentalak, film laburrak, film esperimentalak eta ikus-entzunezko lan berritzaileak
egiteko diru-laguntzak. Zinema produkzioa ez ezik, proiektuen garapena, promozioa eta
banaketa bultzatzeko laguntzak ere jaso zituen lege berriak. Neurri horiek guztiak
526/2002 Errege dekretuarekin gauzatu ziren.

4.1 Espainiako zinemaren Legea (55/2007)
2007ko abenduan zinema industriaren jarduera arautzeko berariazko legea sortu zuen
Espainiako Gobernuak; 55/2007 Legea, hain zuzen ere. Sektorearen marko juridikoan
hainbat berrikuntza ezarri zituen eta, horrez gain, 2001eko diru-laguntza sistema
ordezkatu (15/2001 Legea) zuen. Lege berriaren helburuetako batzuk honakoak izan
ziren: produkzio-etxe independenteak babestu, ikus-entzunezko merkatuaren desorekak
saihestu, sektoreko eragileen formakuntza bultzatu, erakundeak teknologia berrietara
egokitzen lagundu, eta, sormena zein sortzaileak sustatu eta babestu. Horrez gain,
inbertsio

pribatuentzat

zerga

pizgarriak

sortzea

-%18ko

arintzea-,

ekoizpen

independenteetan telebisten derrigorrezko ekarpena zehaztea, hezkuntza sistemari
produkzio zinematografikoen sarbidea erraztea, eta, pantaila kuota bidez, zinema
aretoetan Espainiako filmen erakusketa sustatzea beste helburuetako batzuk izan ziren.
Egun, zinemaren Legea 55/2007 indarrean badago ere, hainbat aldaketa eta berrikuntza
gehitu dira; gauza bera gertatu da bai telebista kateen zein zinema aretoen obligazioei
dagokienez, bai eta ikus-entzunezkoen diru-laguntza eta finantzaketa sistema arautzeaz
ere72.
Europak historikoki erabilitako babes ereduaren adibide “klasikoa” da
Espainiarena (De la Sierra, 2010). Zinemaren balio kulturalean oinarritzen den dirulaguntza sistema, baina industriaren izaera ekonomikoa ere aintzat hartzen duena. Hain
justu ere, 149.1.13. artikuluan, zinemaren legeak agintzen dio Ekonomia eta Ogasun
Ministerioari ikus-entzunezkoen sektorera bideratutako diru-laguntzen eraginkortasun
72

Kultura Ministerioaren hurrengo lotura honetan banan-banan azaltzen dira Espainiako ikus-entzunezkoen gaineko
arauketa, finantzaketa eta diru-laguntza sistema: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areascultura/cine/industria-cine/normativa-reguladora.html
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ekonomikoa neurtzea (De la Sierra, 2010: 65). Bestalde, diru-laguntzak emateko
garaian, 15/2001 Legetik 55/2007 Legera berrikuntzarik ikusten du De la Sierrak:
“tamaina txikiko ikus-entzunezko proiektu gehiegi babestu beharrean, balio
artistikoetan oinarrituta, tamaina handiagoko proiektu kopuru mugatua babestu nahi
zuen lege berriak” (2010: 66). Horrez gain, Miguel Angel Casadok azaltzen duenez,
Espainiako zinemaren legeak hizkuntza koofizialak dituzten Espainiako autonomia
erkidegoentzat ekarri zuen aldaketarik handiena (Casado, 2008: 100): ikusentzunezkoak sustatzeko Kultura Ministerioaren funtsetik zati bat gordeko zen
hizkuntza horietan egindako lanak sustatzeko. Diru poltsa hori, betiere, Espainiako
Gobernuaren eta autonomia erkidegoen artean sortuko zen. Honela dio 55/2007
Zinemaren Legeak seigarren xedapen osagarrian: “Autonomia erkidego bakoitzak
produkzioa, banaketa, erakusketa eta promozioa sustatzeko jasoko duen diru-laguntza
aurreko ekitaldian bideratutako bera izango da”; gainera, kopuru horrek “ez du
gaindituko lurraldetako produkzio-etxeek Espainiako Zinema eta Ikusizko Arteen
Institututik (ICAA) jasotako diru-laguntzaren %50”.
2015eko abenduan, berriz, 55/2007 Espainiako zinemaren Legea garatzeko
1084/2015 Errege dekretua onartu zen. Bi aldaketa nabarmen ekarri zituen honek; alde
batetik, merkatuaren batasuna bermatuko duten hazkuntza, lehiakortasuna eta
eraginkortasuna sustatzeko berehalako neurriak gehitu zituen, eta, beste alde batetik,
ezohiko kredituak eta kredituen gehigarriak, eta zerga neurri berriak erantsi 73 .
Sektorearen izaera dinamikoa, haren dimentsio ekonomikoa, eta, teknologiaren zein
gizartearen etengabeko aldakuntzak medio, 1084/2015 dekretuak 55/2007 zinemaren
Legea marko juridiko berrietara egokitzeko xedea izan zuen. Bigarren kapituluan, esate
baterako, telebisten derrigorrezko inbertsioa egiteko modu ezberdinak mugatu ziren.
Hirugarren kapituluan, aldiz, obligazio hori betetzeko garaian telebisten diru-sartzeak
(publizitate komertziala, abonu kuotak, eduki propioen eta bestelakoen esplotazioa,
tartean) eta gastuak (eduki propioen ekoizpena, enkarguzko lanak eta koprodukzioak,
tartean) zehaztu ziren. Laugarren kapituluan, bestalde, inbertsioa egiaztatzeko prozedura
arautu zen.

73

Dekretu berria aurreko 6/2015 Errege dekretuan eta 18/2014 Legean oinarritu zen; lotura honetan eskuratu daiteke
1084/2015 dekretuaren dokumentua: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13207
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4.2 Espainiako Ikus-entzunezko komunikazioaren Lege Orokorra
(7/2010): telebistaren funtzioa zineman
7/2010 Ikus-entzunezko komunikazioaren Lege Orokorrak, “ikus-entzunezkoen kultura
eta hizkuntza aniztasun eskubidea aldarrikatuz”, 1989ko Mugarik Gabeko Telebista
zuzentarauak ezarritako telebista kateen derrigorrezko inbertsioa eta Europako obrak
emateko emisio kuotak aldatu zituen. Alde batetik, eragile publikoen eta pribatuen
arteko bereizketa egin zen; eta, beste alde batetik, inbertsio eta programazio kuota
ezberdinak ezarri zizkien. Lege horretako 4. eta 5. artikuluen arabera, estatuko zein
autonomia erkidegoetako telebista publikoek, aurreko ekitaldiko diru-sarreren %6a
Europako filmen produkzioa, telefilmak eta telesailak, dokumentalak, eta animaziozko
filmak bultzatzeko bideratu behar dute. Telebista pribatuei, aldiz, publikoei baino %1
gutxiago inbertitzeko eskubidea aitortzen zaie; alegia, aurreko ekitaldiko diru-sarreren
%5 74 . Halere, 2015eko urrian onartutako 988/2015 Errege dekretuak telebisten
derrigorrezko inbertsioa arautu zuen berriro. UNESCOren “kultura eta hizkuntza
aniztasun eskubidea” bermatzeko zuzentarauari jarriki, dekretu berriak 7/2010 Ikusentzunezko Komunikazio Lege Orokorra garatu zuen75. Zehazki, Europako zinema
finantzatzeko telebisten ekarpen sistema “argitasunez eta determinazioz” finkatuta.
Hala, telebista pribatuen kasuan, gutxienez, inbertsioaren %60 edozein
generotako obra zinematografikoetan egingo da; gainera, kopuru horren %60a
Espainiako hizkuntza koofizialetan egindako obrentzat izango da; eta, betiere, azken lan
horien erdia ekoizle independenteek ekoitzitakoak izango dira (ikusi Taula 5). Edozein
kasutan, telebista pribatuen derrigorrezko inbertsioaren %40a, gehienez, telebistarako
egindako filmak, telefilmak, dokumentalak eta animaziozko lanak finantzatzeko erabili
ahal izango da. Telebista publikoen kasuan, bestalde, inbertsioaren %75 edozein
generotako obra zinematografikoetan egingo da baita ere; gainera, kopuru horren %60a
Espainiako hizkuntza koofizialetan egindako obrentzat izango da; eta, betiere, azken lan
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Katearen programazio osoa edota horren %70etik gora eduki zehatz bati eskaintzen dieten telebistek, berriz, eduki
mota bakarrean inbertitzeko eskubidea dute.
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Telebista pribatuen eta publikoen derrigorrezko inbertsioa juridikoki arautua gerau zen 988/2015 Errege
dekreturekin. Lotura honetan eskuratu daiteke dokumentu osoa: https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOEA-2015-12053.pdf.
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horien erdia ekoizle independenteek ekoitzitakoak izango dira. Edozein kasutan,
telebista publikoen derrigorrezko inbertsioaren %25a, gehienez, telebistarako egindako
filmak, telesailak, dokumentalak eta animaziozko lanak finantzatzeko erabili ahal
izango da.

Programazio kuota

Kate
publikoak

Kate pribatuak

%51 - Europako obrak
emateko (horren %50a
Espainiako hizkuntza
ofizial edo koofizial
batean egindako lanak).

%10 - Ekoizle
independenteen obrak.

Inbertsio kuota

Obra mota
Inbertsioaren %75
gutxienez, produkzio
zinematografikoetan
(horren %60a,
gutxienez, Espainiako
hizkuntza
koofizialetan
egindako lanetan;
horien erdiak ekoizle
independenteek
egindakoak).

Urteko dirusarreren %6

Urteko dirusarreren %5

Inbertsioaren %25,
gehienez,
telebistarako filmak,
telesailak,
dokumentalak eta
animaziozko lanak
finantzatzeko (horren
%50a, gutxienez,
telebistarako filmak
edo minitelesailak
finantzatzeko fikziozkoak zein
animaziozkoak-).
Inbertsioaren %60,
gutxienez, produkzio
zinematografikoetan
(horren %60a,
gutxienez, Espainiako
hizkuntza
koofizialetan
egindako lanetan;
horien erdia ekoizle
independenteek
egindakoak).
Inbertsioaren %40,
gehienez,
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telebistarako filmak,
telesailak,
dokumentalak eta
animaziozko lanak
finantzatzeko.
Taula 5.
Espainiako telebisten derrigorrezko betekizunak Europako ikus-entzunezko sektorearekiko. Iturria: Espainiako zinemaren
Legea + Casado, 2008 + 988/2015 Errege dekretua.

Europako zinema programatzeko kuotari dagokionez, kate publikoek eta kate pribatuek
betekizun berdinak dituzte. Hain zuzen ere, Europako obrak emateko emisio orduen
%51 gordeko dute. Gainera, portzentaje horren erdia Espainiako hizkuntza ofizial zein
koofizial batean egindako lanak emateko izango da. Azkenik, Espainiako Ikusentzunezko komunikazioaren Lege Orokorraren arabera (7/2010), emisio orduen %10
ekoizle independenteen obrak bultzatzeko izango da.
Telebisten derrigorrezko inbertsioez gain, 7/2010 Legeak neurri osagarriak
ezartzeko eskumena aitortzen die Espainiako autonomia erkidegoei; eta, bereziki,
hizkuntza koofizialetan egindako lanak sustatzeko izango dira horiek. Esate baterako,
Espainiako telebista publikoak (TVE) eta Euskal Telebistak (ETB) ez dute funtzio bera
betetzen maila autonomikoan. Euskal Autonomia Erkidegoan, kasurako. TVEk euskal
eta euskarazko zinemarekiko interes txikia ohi duen bitartean, ETBren konpromisoa
handiagoa izan beharko luke; bai produkzioa bultzatzeko orduan, baita programazio
orduetan euskal eta euskarazko zinema emateko ere.
Hasiera batean, telebistei ezarritako obligazioek tira-bira handiak eragin zituzten
arren, horien inbertsioa ikus-entzunezko sektorean nabarmen handitu da azken urteetan.
Areago, 2010etik 2016ra, derrigorrez egin beharreko inbertsioa gainditu egin da. Hain
justu ere, 455 milioi euro gehiago bildu dira (CNMC, 2018: 20). 2016an, esate baterako,
Europako obretan telebistek egindako ekarpena %50 handiagotu zen (269 milioi euro) 2015eko emaitzekin alderatuta. Igoera hori estatuko nahiz autonomia erkidegoetako
telebistek telesailetan egindako inbertsioak eragin du, nagusiki (155 milioi euro);
Espainiako hizkuntzetan ekoiztutako telesailen inbertsioa %188 handiagoa izan zen,
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hain zuzen ere. Horrez gain, produkzio zinematografikoak laguntzeko inbertsioa ere
areagotu egin zen: 70 milioi eurotik 75 milioira (CNMC, 201876).

4.3 Espainiako diru-laguntza eta finantzaketa sistema
Aurretik aipatu bezala, Espainiako ikus-entzunezkoen diru-laguntza eta finantzaketa
sistema 55/2007 Zinemaren Legeak arautzen du. Espainiako Zinema eta Ikusizko
Arteen Institutuak (ICAA), berriz, zinema jarduerak sustatu, promozionatu eta ordenatu
behar ditu produkzio, banaketa eta erakusketa esparruetan. Eginkizun horien artean,
Kultura Ministerioaren diru-laguntzak esleitzea dago. Zinemaren legeko hirugarren
kapituluan azaltzen dira ikus-entzunezkoen sorkuntza, produkzioa, banaketa, erakusketa
eta promozioa sustatzeko lerroak, baita laguntzak jasotzeko bete beharreko baldintzak
ere. Balio berezia ematen zaie “interes kulturala” duten lanei, eta diru-laguntzetan,
bestalde, “produkzio independentea” hobesten da (19. artikulua). Horrez gain,
deialdietara aurkezten diren proiektuen ezaugarri ekonomikoak, genero ikuspegia,
ikerketa, garapena eta berrikuntza (I+G+B), egile eskubideak, etab. ebaluatzeko
irizpideak zehazten dira. Besteak beste, banku maileguak eskatzeko eta zerga pizgarriak
eskuratzeko proiektuen gaitasun maila. Proiektu zinematografikoek, hori bai,
Espainiako naziotasuna izango dute ezinbestean. Honakoak dira Espainiako Zinemaren
Legeak horretarako ezartzen dituen baldintzak (55/2007, 5. artikulua):
1. Espainiako naziotasuna izango dute obrek, baldin eta ekoizpenaz arduratuko den
produkzio-etxeak -espainola ala Europako Batasunekoa- egoitza nagusia
Espainiako eremu geografikoan badu. Horrez gain, honako baldintzak bete
beharko dituzte proiektuek:
a. Obrako egileen taldea, gutxienez, %75ean osatuko dute naziotasun
espainola ala Europako Batasuneko beste estatu kide batekoa duten
lagunek.
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https://www.cnmc.es/node/368251
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b. Obrako aktoreen eta bestelako artisten %75ek aurreko puntuko
naziotasun ezaugarri berdinak beteko dituzte.
c. Gainerako kide teknikoen zein artistikoen %75ek a) puntuko naziotasun
ezaugarri berdinak beteko dituzte.
d. Ahal dela, ikus-entzunezko lanen jatorrizko bertsioa Espainiako
hizkuntza ofizial batean egingo da.
e. Gidoiak hala eskatzen ez duen kasuetan salbu, errodajea, postprodukzioa
eta laborategi lanak Espainian edota EBko estatu kidetako batean egingo
dira. Animaziozko lanetan, gainera, produkzio prozesuak ere eremu
geografiko horietan egingo dira.

Proiektu zinematografikoen ezaugarri orokorrei dagokienez, film luzeek honako
baldintzak bete beharko dituzte (55/2007, 24. artikulua):
1. Hizkuntza: jatorrizko bertsioa Espainiako hizkuntza ofizial batean egingo da.
2. Errodajea: Espainiako eremu geografikoa erabiliko da, nagusiki.
3. Postprodukzioa eta laborategia: Espainiako eremu geografikoa erabiliko da,
nagusiki.

Milioi
€tan

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

59,3

65,9

73,3

87,2

92,8

90,7

45,9

36,9

61,8

50,2

70,1

71,7

Taula 6.
Ikus-entzunezkoak laguntzeko Espainiako funtsaren bilakaera. Iturria: ICAA.

Zinema laguntzeko Espainiako fondoaren ibilbidea aztertuz gero, 2010etik aurrera
hartutako beherako bidea agerikoa da (ikusi Taula 6). Areago, 2010etik 2014ra
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murrizketak ez zuen etenik izan eta balio minimoak eskuratu ziren; 92,8 milioi eurotik
36,9 milioi eurora jaitsi zen, hain zuzen. Guztira, 55,9 milioi euro gutxiago bideratu zen
zinemara aldi horretan. 2014tik aurrera, aldiz, fondoa indarberritu egin da. 2017an,
zehazki, 71,7 milioi euro bideratu zuen Espainiako Kultura Ministerioak ikusentzunezko sektorera. Halere, oraindik ez da berreskuratu krisi ekonomikoaren aurreko
baliorik. Horregatik, azken urteetan eragile profesionalen eta administrazioaren arteko
eztabaidak etengabeak izan dira aurrekontuaren inguruan. Ez da harritzekoa, izan ere,
Espainiako laguntza nahiko sinbolikoa da Europako Batasuneko beste estu kide
batzuetako zinema fondoekin alderatuta. Frantziak, esate baterako, 784 milioi euro
bideratu zuen sektorera 2016an.

4.3.1 Laguntza motak
Ikus-entzunezko sektorearen diru-laguntzak 55/2007 Zinemaren Legeak arautu zituen
arren, 2018ko uztailean horiek aldatu dituen CUD/769/2018 agindua argitaratu du
Espainiako Kultura Ministerioak. Horren helburua da sustapen sistema sektoreak bizi
duen etengabeko aldaketei egokitzea; hala nola, “teknologia eta ikus-entzunezkoen
kontsumo ohitura berrien beharrizanetara”. Besteak beste, diru-laguntzetara aurkezteko
lanen “kultura balioa” ebaluatzeko irizpideak aldatu dira eta babes berezia ematen zaie
soilik gazteleraz edota hizkuntza koofizialetan aurkeztutako proiektuei. Horrez gain,
ekoizleek jaso ahal izango duten diru-laguntza maximoa ezarri da, baita haien
proiektuak aurkez daitezkeen deialdi kopuru maximoa ere. Bestalde, laguntzetan
lehiatzeko proiektuek eskuratu beharreko puntuazio minimoa igo da; 35 puntutik 50
puntura, hain zuzen ere. Iberoamerikako herrialdeekin koprodukzioan egindako lanen
puntuazio minimoa, aldiz, murriztu egin da77.
1. Produkziorako laguntzak
Produkziorako diru-laguntzen modalitate guztiak kontuan hartuta, sektorea sustatzeko
Kultura Ministerioaren fondoaren %80 inguru osatzen dute, batez bestez78. Atal honetan
77

Begiratu aginduaren III. Kapitulua. Dokumentu osoa lotura honetan eskuratu daiteke:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10176.pdf
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2014ko deialdian, esaterako, aurrekontuaren %91 baino gehiago bideratu zen ikus-entzunezkoen produkziora;
2013an %78,6, eta 2012an %87,6.
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lau modalitate bereizten dira: 1) film luzeko proiektuen gaineko laguntza selektiboa, 2)
film luzeko proiektuen gaineko laguntza orokorra, 3) film luzeen amortizaziorako
laguntzak -orokorra eta osagarria-, eta 4) film laburrak ekoizteko laguntza79. Zinemaren
Legearen (7/2007) arabera, produkziorako diru-laguntzak emateko orduan, besteak
beste, filmaren ezaugarri artistikoak, aurrekontua, finantzaketa baldintzak eta
enpresaren kaudimena kontuak hartuko dira.
1.1. Selektiboa
Zinema, kultura edota gizarte balio berezia duten proiektuak laguntzeko lerroa da. Ikusentzunezko lanek errealizadore berriak, dokumental edo esperimental izaera izan
beharko dute. Film luzeek, gehienez, 1.800.00 euroko aurrekontua izango dute;
animaziozko lanen kasuan, aldiz, aurrekontu maximoa 2.500.000 eurokoa izango da.
Kopuru hori bera izango da ere nazioarteko koprodukzioetan. Halere, baldintza horiek
betetzeko obligaziorik kanpo daude nazioarteko koprodukzio hauek: Espainiako
ekoizlearen

ekarpena

gehiengoa

bada;

kanpoko

produkzio-etxearen

ekarpena

finantzarioa soilik ez bada; lanaren zuzendariak herritartasun espainola badu; eta, sariak
eskuratu edota zinema jaialdi zehatz batzuetan parte hartu izan badu. Aurkeztutako
proiektuek finantzaketaren %15 bermatua izango dute, aldez aurretik. Horrez gain,
aurrekontuaren %50a Espainiako eremu geografikoan kokatzen diren baliabideetan
inbertitu beharko dute ekoizleek; tokiko autorea, talde teknikoa, talde artistikoa,
zerbitzu bereziak, etab. Bestalde, aurrekontuaren %10 filmaren kopia, promozio eta
publizitate gastuetara bideratzea ezinbesteko baldintza da. Lanaren estreinaldia,
azkenik, produkzio generoaren eta aurrekontuaren araberako areto kopuru minimoan
egin beharko dute. Ekoizleek, gehienez, 5.000 euro jaso dezakete; eta kopuru horrek ez
du filmaren aurrekontuaren %40a gaindituko.
1.2 Proiektuen gaineko laguntza orokorra
Honako lerroa da film luzeko proiektuen produkzio kostuak aurrez finantzatzen
laguntzeko. Aurkeztutako film luzeek 1.300.000 euroko aurrekontua izango dute,
gutxienez. Dokumentalen eta Iberoamerikako herrialdeekin koproduzitutako lanek,
aldiz, 300.000 euroko aurrekontua izango dute, gutxienez. Gainerako nazioarteko
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Laguntza selektiboa eta orokorra bateraezinak dira. Diru-laguntzak jaso ahal izateko proiektuek bete beharreko
baldintzez gehiago jakiteko, begiratu CUD/769/2918 aginduko 11. artikulua.
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koprodukzio kasuetan, berriz, filmaren kostu minimoa 700.000 eurokoa izango da.
Aldez aurretik, ekoizleak bermatua izango du proiektuaren finantzaketaren %35. Horrez
gain,

aurrekontuaren

%50a

Espainiako

eremu

geografikoan

kokatzen

diren

baliabideetan inbertitu beharko dute ekoizleek; tokiko autorea, talde teknikoa, talde
artistikoa, zerbitzu bereziak, etab. Bestalde, aurrekontuaren %15 –edo gutxienez,
700.000 euro- filmaren kopia, promozio eta publizitate gastuetara bideratzea
ezinbesteko baldintza da. Lanaren estreinaldia, azkenik, produkzio generoaren eta
aurrekontuaren araberako areto kopuru minimoan egin beharko dute. Ekoizleek,
gehienez, 1.400.000 euro jaso dezakete; eta kopuru horrek ez du filmaren
aurrekontuaren %40a gaindituko.
1.3 Amortizaziorako laguntza
Bi modalitate bereizten dira lerro honen baitan:
B. Orokorra
Lehen hamabi hilabeteetan film luze batek Espainiako areto komertzialetan saldutako
sarreren %15 itzuliko zaio filmaren ekoizleari, gehienez. Diru-laguntza deialdiaren
aurreko ekitaldian izandako batezbesteko sarreraren prezioa jasotako ikusle kopuruaz
biderkatuko da. Film luzearen produkzio kostuak finantzatzeko erabiliko da laguntza.
A. Osagarria
Modalitate orokorrari gehitu dakiokeen diru-laguntza da eta, puntu sistema batean
oinarrituta, laguntza orokorraren xede bera du. Hala nola, nazioarteko eta ospe handiko
zinema jaialdietan parte hartu izana, lan dokumentala den ala ez, haurrei zuzendutako
obra den, animaziozkoa, etab. Puntu sistema hori CUL/2834/200980 aginduko 56.4.
artikuluan jasotzen da.

1.4 Film laburrak ekoizteko laguntza
Ekoizle independenteen film laburrak finantzatzen laguntzeko lerroa da eta bi
modalitate bereizten dira: film laburreko proiektuak eta errealizatutako film laburrak. Bi
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Agindua lotura honetan eskuratu daiteke: https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-16839consolidado.pdf
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modalitateak osagarriak dira; baina laguntza osoak ez du 70.000 euro gaindituko
errealizatutako film laburren kasuan izan ezik-, ezta lanaren aurrekontuaren %75a ere.
Aurkezten diren proiektuak ebaluatzeko orduan, bestalde, proiektuen bideragarritasun
ekonomikoa –aurrekontua eta finantzaketa plana-, eta ezaugarri artistikoak kontuan
hartuko dira.
Ikus-entzunezkoak laguntzeko Espainiako fondoaren gainerako lerroak filmen
banaketa eta zinema jaialdien parte hartzea sustatzeko bideratzen dira. Baina, filmen
produkziora bideratzen den kopuruarekin alderatuta, garrantzia nabarmen txikiagoa dute
horiek81 :

2. Espainiako EBko eta Iberoamerikako filmak banatzeko laguntza
Film luzeez gain, film laburren katalogoak ere aintzat hartzen dira modalitate honetan;
hori bai, ikus-entzunezkoen banaketa zinema aretoetan egitea ezinbesteko baldintza da.
Gutxienez, Espainiako eremu geografikoko hamabost probintziatan eta bost autonomia
erkidegotan estreinatuko dira filma luzeak; eta lau probintzietan soilik film laburren
katalogoak. Diru-laguntza modalitate hau honako banaketa gastuen %50 finantzatzeko
erabiliko da, gehienez: kopien tirada, azpitituluak, bikoizketa –baldin eta, gutxienez, sei
kopia banatuko diren-, promozio eta publizitate ekintzak, pirateria ekiditeko neurriak,
eta, desgaitasuna duten pertsonei filmen sarbidea errazteko erabilitako tresnak zein
baliabide teknikoak. Deialdira aurkeztutako lan bakoitzak, gehienez, 150.000 euro jaso
ditzake.
3. Zinema jaialdietan parte hartzeko laguntza.
Lerro honetara zinema jaialdietan parte hartzeko aukeratuak izan diren filmen ekoizleak
aurkeztu daitezke. Parte hartze eta promozio gastuak finantzatzeko erabiliko da laguntza
modalitate hau. Deialdi bakoitzean aintzat hartuko diren film jaialdien eta sarien
zerrenda argitaratuko da; baita proiektu bakoitzak jaso dezakeen gehienezko laguntza
ere. Ikusi Taula 7n nola banatu zen 2017-2018 ekitaldian Espainiako Kultura
ministerioaren funtsa, ikus-entzunezko sektorea laguntzeko:
81

Espainiako Kultura Ministerioak hainbat laguntza lerro ezabatu ditu azken urteetan. Esate baterako, teknologia
berriak erabiliz ikus-entzunezkoak ekoizteko diru-laguntza; 2010ean zabaldu zen azken aldiz eta 800.000 euro
bideratu ziren, hain zuzen ere.
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Taula 7.
Sektorea laguntzeko funtsaren banaketa (2015-2017) - %tan. Iturria: ICAA

Laguntza motak aztertzeko atal honetan merezi du geldialdi bat egitea Espainiako
hizkuntza koofizialetan ekoitzitako lanentzako fondoan. Hain zuzen, 2008an,
Espainiako Kultura Ministerioaren eta hiru autonomia erkidegoen artean sortutako
hitzarmena. Laguntza modalitate horrek euskaraz, katalanez eta galizieraz egindako
ikus-entzunezkoen ekoizpena, banaketa eta promozioa bultzatzeko xedea zuen.
Hitzarmenak lau urte iraun zuen (2008-2011) eta, guztira, 3,1 milioi euro bideratu ziren
euskarazko zinemara (ikusi Taula 8). 2011tik, beraz, Espainiako hizkuntza koofizialetan
ekoitzitako filmek ez dute berariazko laguntzarik jasotzen.

Taula 8.
Euskarazko zinemari estatuak egindako ekarpena (milioi €tan). Iturria: ICAA.

Urtea

2008

2009

2010

2011

Aurrekontua

124.000

613.420

1.305.000

1.100.504
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5.- Euskal zinema: euskarazko filmen finantzaketa eta
produkzio ereduak
Produkzio kopuruaren ikuspegitik, garbia da euskal zinemaren ibilbide historikoaren
periodizazioa. Hiru aldi nagusitan banatu daiteke hori: 1) 1960ko eta 1970eko
hamarkadak, 2) 1980ko eta 1990eko hamarkadak, eta, 3) 2005etik aurrera gertatutako
loraldia. Carlos Roldan autoreak azaltzen duenez, hamarkada bakoitzean izandako
lanen emaitzak lotura zuzena du aldiko industria egiturarekin zein Euskal Herriko
egoera sozio-politikoarekin (Roldan, 1999: 81-159).

5.1 Euskal zinema: jatorriari hurbilketa laburra
1930ean aditu zen lehen aldiz euskara zineman; Maurice Champreaux (Paris, 19831976) zinemagileak egindako Au Pays des Basques (1930) izeneko filmean, hain zuzen
ere. Euskal Herriaren gaineko 40 minutuko dokumentala da, eta euskaldunon
egunerokotasuna, kultura ohiturak eta ospakizunak biltzen ditu -artzaintza, gaztagintza,
jaunartzeak eta euskal kostako herrien bizi eredua, besteak beste-. Zenbait ikerketen
arabera, film horri Alma Vasca izena jarri zitzaion. Santi de Pablo historialariak aztertu
duenez, euskaraz egindako lehen filmaren erakustaldia 1933an egin zen; horrela jaso
zuen orduko prentsak (De Pablo, 1996: 45-46). Horrez gain, Jose Maria Unsain (1985:
119-120) eta Juan Miguel Gutierrez (1994: 283) autoreen ikerketei jarraiki, Euskadiko
Filmategian galdetuta, eta, azkenik, filma ikusita, frogatu daiteke Champreauxen filma
dela jatorriz euskaraz errodatutako lehena.
Oro har, 1930eko hamarkadan, film produkzio txikia izan zen Euskal Herrian.
Horien artean, Teodoro Ernandorenak82 (Zizurkil, 1898 - Donibane Lohizune, 1994)
egindako Euzkadi (1933) izeneko lana azpimarratu daiteke; Aberri Eguneko irudiekin
osatutako film luze propagandistikoa, alegia. Gainerakoan, hamarkada horretan
egindako bestelako lan gehienak dokumentalak izan ziren:

82

Orduko Euzko Alderdi Jeltzaleko (EAJ) alderdi politikoaren Gipuzkoa Buru Batzarreko lehendakaria izan zuen.
1936ko Gerra Zibilak eztanda egin aurretik, lan politikoarekin batera, kultura sustatzaile ere aritu zen Ernandorena.
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•

Aberri Eguna in Bilbao (1932). 8 minutu irauten duen dokumentala; 1932an,
Bilbon ospatutako Aberri eguneko irudiekin osatua.

•

Aberri Eguna en Gasteiz (1934). Victor Medinabeitiak filmatutako 16 minutuko
dokumentala; 1934an, EAJk Gasteizen ospatutako Aberri Eguneko irudiekin
osatua.

•

Sinfonia vasca (1936). Gerra Zibilak eztanda egin aurreko azken dokumentala;
Adolf Trotz zinemagile alemaniarrak zuzendua eta Bilbon errodatua. 20
minutuko iraupena du.

•

Frente de Vizcaya y 18 de Julio (1937). Miguel Pereyra zinemagileak egindako
45 minutuko lana; Francoren tropek Bizkaiko Frontean egindako aurrerapausoen
gainean.

1936tik 1939ra bitartean, Espainiako Gerra Zibila gertatu zen. Horren ondoren, 1939tik
1975era, Francok ezarritako erregimen politiko diktatorial luzea. Urte ilunak izan ziren
euskal kulturaren produkzioarentzat, izan ere, euskararen erabilera erabat debekatuta
egon zen. Ondorioz, garai horretan apenas izan zen espaziorik kulturaren eta
hizkuntzaren garapena bultzatzeko. Egoera horrek kalte larriak eragin zituen euskal
komunitatean; esate baterako, kultura eremuko erreferentzia falta, jatorrizko
hizkuntzaren hilzoria, eta iruditeria kolektiboaren zein nortasun nazionalaren ahultze
sakona. Hala eta guztiz ere, ezkutuko herri ekimenei esker, euskarak bizirautea lortu
zuen. 1960ko hamarkadan, hain justu, zinema egiteko saiakera sendoagoa gertatu zen.
Garai hartako euskal zinema sakon aztertu du Josu Martinez EHUko irakasleak
eta ikertzaileak; bereziki, zinemagintza dokumentala. Areago, bere lanari esker jakin
genuen euskaraz egindako lehen film luzea 1950eko hamarkadan errodatu zela: Gure
Sor Lekua (1956)83. Martinezek Pariseko (Frantzia) etxe partikular batean aurkitu zuen
film hori, 2014an; baina, paradoxa den arren, soinurik gabe agertu zen. Berak dioenez,
83

Gure Sor Lekua 1956an egindako dokumentala da; 90 minutuko iraupena du eta André Madré frantziar jeneralak
errodatu zuen euskaraz. Diasporan zeuden euskaldunei zuzendutako lana da, eta, paradoxa badirudi ere, soinurik gabe
topatu zuen Martinezek (Martinez, 2014).
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ordea, Gure Sor Lekua euskaraz errodatua izan zen; orduko prentsak horrela jasotzen
baitu, eta filmean agertzen diren hainbat lagunek hala konfirmatu dute.
Martinezen aurkikuntzaren aurretik, Gotzon Elorza (Bilbo, 1923 - Getxo, 2012)
gidoilari eta zinema zuzendariaren lanak hartu ziren euskarazko lehen filmtzat:
Ereagatik Matxitxakora (1959), Aberria/Erria (1961), Elburua: Gernika (1962) eta
Avignon (1964). Erbestean, Parisen, marrazkilari gisa egiten zuen lan Elorzak.
Hizkuntza zaintzeko zinema erreminta garrantzitsua zela sinetsita, Frantzia eta Espainia
arteko muga ezkutuan gurutzatu, eta euskal kulturaren gaineko dokumentalak errodatu
zituen euskaraz. Frankismo garaian ere, 1968an, Nestor Basterretxeak (Bermeo, 1924 Hondarribia, 2014) eta Fernando Larruquertek (Irun, 1934-2016) Ama Lur izeneko
dokumentala estreinatu zuten. Ez zen euskaraz ekoitzi, baina lanaren balio
etnografikoagatik

eta

artistikoagatik,

euskal

zinemaren

historian

fenomeno

garrantzitsuenetako bat da.
1970eko hamarkada, berriz, gutxi ikertu da. Halere, badaude euskaraz egindako
lan batzuk. Hala nola, Juanmi Gutierrez (Errenteria, 1945) zinemagilearen Balantzatxoa
(1978) haurrentzako filma eta, Antton Ezeiza (Donostia, 1935-2011) gidoilariaren zein
zinemagilearen euskarazko hogei film dokumentalen Ikuska (1975-1984) saila. Ezeizak
zuzendutako saileko lanek gidoilari eta zuzendari propioa izan zuten, eta guztiek ere
Euskal Herriko gai bat jorratu zuten. Baina, esan bezala, sakonki aztertu gabeko aldia
da.

5.2 Euskal zinema industriaren lehen oinarri ekonomikoak?
Francoren erregimena amaitu eta 1979ko Euskal Autonomia Estatutua onartu ondotik,
1981ean, Eusko Jaurlaritzak zinema babesteko diru-laguntza lerroak ezarri zituen lehen
aldiz84. Urte bat beranduago, 1982an, Jaurlaritzaren diru-laguntzei Espainiako sustapen
84

Jaurlaritzaren subentzioak proiektuaren kostu osoaren %25 ordezkatuko zuen, gehienez eta ETBrenak ere beste
%25. 1984tik aurrera, gainera, erantsi ahal zitzaion horri Espainiako Kultura Ministerioaren %50era arteko dirulaguntza. Beraz, filmaren aurrekontua %100 finantzatzeko aukera erreala izan zen. Jaurlaritzaren onuradunei eskatu
zitzaien filmaren grabaketa Euskal Herrian egitea eta ordainketen %75, gutxienez, egoitza Euskal Herrian zuten
pertsona edo enpresei egitea. Horrez gainera, euskal diru-laguntza jasotzearen beste baldintzetako bat izan zen
euskaraz errodatzen ez zen kasuetan, ikus-entzunezkoaren kopia bat bikoiztea hizkuntza horretara. (Roldan, 1999: 99102).
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sisteman emandako aldaketa esanguratsua gehitu zitzaien: Miro legea. Pilar Miro
(Madril, 1949-1997) zinemagile espainiarra eta orduko Espainiako Zinema Institutuko
zuzendariak bultzatutako egitasmoa, hain zuzen ere. Miro legea 1984an sartu zen
indarrean, eta filma amaitu aurretik diru-laguntzak ematea zuen helburu. Hala, 1980ko
hamarkada horretako une batean, Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ematen
zuten laguntza biak jasotzeko aukera izan zuten Hego Euskal Herriko zinemagileek.
Ondorioz, 1981 eta 1991 bitartean 43 euskal film luze ekoitzi ahal izan ziren
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE): Erreporteroak (1983), La muerte de Mikel
(1984), Akelarre (1984) eta Tasio (1984), besteak beste. Horiez gain, 60 minutu baino
gutxiagoko Ehun metro (1985) edota Zergatik panpox (1986) ere azpimarratu daitezke.
Testuinguru horretan, EAEko sektorea indartu eta euskal zinemari lotutako figura
garrantzitsuak agertu ziren lurraldean; Imanol Uribe (El Salvador, 1950), Montxo
Armendariz (Leoz, 1949), Pedro Olea (Bilbo, 1938), Julio Medem (Donostia, 1958)
Victor Erice (Karrantza, 1940) edota Daniel Calparsoro (Bartzelona, 1968).
Laburbilduz, aldi horretan sendotze artistikoa eta industriaren finkatzea gertatu ziren
batik bat. Patxi Azpillaga EHUko irakasleak horrela azaltzen du (Azpillaga, 2004: 86):
“Urte horietan gogo eta ekimen handiak zeuden Euskal Herrian zinema egiteko; eta
borondate hari, enpresa egitura handi baten jabe izan gabe ere, filmak egiteko
beharrezko kapitala modu nahiko errazean biltzeko aukera gehitu zitzaion”.
Jaurlaritzaren diru-laguntza publikoei jarraiki, 1984an, lankidetzarako oinarrizko
arautegia sinatu zuten Angel Amigo (Errenteria, 1952) zinema ekoizle eta orduko
euskal ekoizleen elkarteko (EPE-APV) presidenteak eta Euskal Telebistak (ETB).
Dokumentu horretan ETBk konpromisoa hartu zuen elkarteko produkzio-etxeen lanen
emisio eskubideak erosteko, “adostutako prezio baten arabera (kostuaren %25, eta
gehienez, 20 milioi pezeta –gaurko 12.000 €, gutxi gorabehera-)” (Azpillaga, 2015:
251). Ondorengo urteetan, beraz, ETBk hainbat filmetan parte hartu zuen. 1988an,
gainera, lankidetza hitzarmena berritu egin zuten “eta ekoizleekiko kolaborazioa beste
produkzio mota batzuetara ere zabalduko zela sinatu zen”. 1990etik aurrera, alabaina,
telebista publikoak eten egin zituen inbertsioak euskal zineman.
Autore batzuen arabera, Eusko Jaurlaritzak arauketarik eta deialdi publikorik
gabe bideratu zituen laguntza gehienak; horregatik, 80ko hamarkadako egitasmoek
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“nekez konpentsatu zituzten Euskal Herrian ekoizteak zekartzan kostu gehigarriak”
(Azpillaga 2004: 89). Alegia, “behar adinako baliabiderik gabe industriara jokatu nahi
izatea” (Azpillaga, 2015: 254). Roldanen ikuspuntua ere antzekoa da (Roldan, 1999: 8889): Jaurlaritzaren ekarpenak “ez zion erantzun produkzio baldintza egokiak ezartzeko
estrategia beharrari, gizartean agertutako energia handi bati kasu egin zion baizik”.
Zinemagile batzuk Jaurlaritzako Kultura Saila salatu zuten: 1985etik aurrera, film
proiektu zehatzak nahierara finantzatu zituela argudiatuta, hain zuzen ere. Roldanek
azaltzen duenez, Jaurlaritzaren praktika hori dagoeneko agerikoa zen 1981ean:
“Elementu politikoek uste baino pisu handiagoa izan zuten. Berez, agerian geratu zen
EAEko Gobernuaren apustua La fuga de Segovia (1981) filma izan zela; horri hamar
milioi pezeta esleitu zitzaion bitartean, 7 Calles (1981) film proiektuak milioi bat pezeta
jaso zituen besterik -Agur Everest-ek, berriz, ez zuen diru-laguntzarik jaso 1983ra arte-.
Garbia da, beraz, La fuga de Segovia-ren izaera politikoak konfiantza handiagoa
eragin zuela Kultura Saileko korridoreetan”
Roldan, 1999: 89

80ko hamarkada amaitu bitartean, zinemagileen eta euskal administrazioaren arteko
tirabirak izan ziren nagusi. 1985ean, kasurako, euskal zinema finantzatzeko ereduaren
gaineko desadostasunak medio, Angel Amigok EPE-APV-ren zuzendaritza kargua utzi
zuen. Urte bat beranduago, 1986an, Valeriano Iarza Jaurlaritzako Kultur, Sormen eta
Hedapen Saileko zuzendariak ere dimisioa aurkeztu zuen. Espainiako Kultura
Ministerioari dagokionez, bestalde, Pilar Mirok kargua utzi zuen 1985ean. Giro
horretan, sektoreko produkzio kostuek gora egin zuten, eta diru-laguntzek, aldiz, behera.
1989an, Espainiako Kultura Ministerioak sustapen eredua aldatzea erabaki zuen;
hirugarren bidea izeneko egitasmoaz. Horren arabera, “aurreratutako diru-laguntza
eskatu ez zuten ekoizleek aukera izango zuten filmak estreinatu eta gero egindako
inbertsioaren herena berreskuratzeko, baldin eta filmek gutxieneko diru kopuru bat
lortzen bazuten takilan” (Azpillaga, 2004: 93). Eusko Jaurlaritzak ere laguntza politika
aldatu zuen jarraian; 1991tik aurrera, zinema laguntzeko diru-laguntza kopurua
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murriztu85, eta elkarte publiko bat sortu zuen sektoreko finantzaketa guztia bideratzeko.
Hau da, diru-laguntzen eredutik koprodukzio inbertsioetara igaro zen. Euskalmedia-ren
helburua zen, justuki, filmen arrakastan parte hartzea eta Jaurlaritzak jarritako dirua
berreskuratu ahal izatea. Baina azpiegitura eta errekurtso ekonomikoen falta areagotu
egin zen EAEn, eta zinemagile askok Madrilera eta Bartzelonara alde egin zuten.
80ko hamarkadan eraikitakoa desegituratzen zihoala konturatuta, 1996ean, dirulaguntza deialdiak berreskuratu zituen Jaurlaritzak. Bere ekarpena, ordea, murriztu eta
dibertsifikatu egin zen; film luzeen produkziorako ez ezik, gidoiak idazteko eta
proiektuak garatzeko laguntzak ere ezarri zituen. Horrekin batera, zinemaren sektoreko
eragileen eta administrazioaren arteko harremanak berreskuratzen hasi ziren. Esate
baterako, orduko euskal ekoizleen bi elkarteak (EPE-APV eta IBAIA) bakarrean bildu,
eta zinemagileen, ETBren eta Kultura Sailaren arteko lankidetza hitzarmenak abiatu
ziren. Harreman estutze horren ondorioz, alde batetik, diru-laguntzak pixkanaka igotzen
joan ziren 2000tik aurrera; eta, beste alde batetik, ETBrekin hainbat hitzarmen sinatu
ziren zinema sustatzeko. Halere, Azpillagaren ustez, “oso prezio murriztuan” gertatu
zen (Azpillaga, 2004: 98).

5.3 Euskarazko zinemaren loraldia
2000ko hamarkadatik aurrera, aldaketa esanguratsuak eman dira; bai zinema babesteko
eta sustatzeko politikari dagokionean, baita filmak ekoizteko eta finantzatzeko
baldintzetan ere. “Batez ere, europar legeek behartutako ETBren inplikazio estuagoari
esker” (Azpillaga, 2015: 250). Horrez gain, “eragileek eta enpresek erreferentzia
egonkorragoak” aurkitu dituzte EAEn haien jarduera burutzeko. Hala, “produkzioa
zabaltzen eta dibertsifikatzen joan” da, “eta euskarak ere lortu du, azkenik, lekutxoa
egitea”. 2002an, EiTBren lehen Kontratu Programa onartu zen. Euskal irrati-telebista
publikoaren betebehar “programatikoak” eta “trukean Eusko Jaurlaritzak haiek
finantzatzeko egin beharreko ekarpenak” zehaztu ziren (Azpillaga, 2015: 255)86.
85

1991-1996 bitartean, sektorearentzako laguntza nabarmen murriztu zuen Jaurlaritzak: 1.387.522 eurotik 484.716
eurora, hain zuzen ere.

86

Eusko Jaurlaritzaren eta EiTBren arteko azken aldiko Kontratu Programa sarean dago erabilgarri:
https://images14.eitb.eus/multimedia/corporativo/documentos/Contrato-Programa_20162019.pdf?_ga=2.172116643.1823417669.1544361397-1994779181.1543584194
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Bestalde, 2005ean, EiTBk lehen hitzarmena sinatu zuen Euskadiko ikusentzunezko ekoizleen elkarteekin (IBAIA eta EPE/APV). Azpillagak dioenez, “gertaera
garrantzitsu eta eraginkorrena” izan zen; EAEko “zinemagintzaren hurrengo urteetako
garapenaren motorra” (2015: 256). Horren arabera, filmen produkzio elkartuari, antena
eskubideei eta publizitateari lotutako gastuetan inbertituko zuen ETBk; eta irizpide
“objektiboak eta ia automatikoak” ezarri ziren horretarako: ekoizleak inbertsioaren
gutxieneko zati bat aldez aurretik bermatuta izatea, euskal produkzio-etxeek proiektuen
gaineko gutxieneko eskubideen jabe izatea, kasurako. Areago, ETBren inbertsio
kopuruaren portzentajea handiagoa izango zen euskarazko filmen kasuan; kostuen %1623 artean gaztelaniazkoetan, eta %35-45 euskarazkoetan. Gehienez emateko kopuruan
ere gauza bera ezarri zen: 300.000€ gaztelerazko lanetan, eta 525.000€ euskarazkoetan.
Aintzane Perez del Palomar ETBko ekoizlearen arabera, 2008-2014 bitartean, fikziozko
hemezortzi euskarazko lan finantzatu zituen euskal telebistak (Euskadiko Filmategia,
2015: 264).
2003an, Ikus-entzunezkoen Liburu Zuria idatzi zuten Eusko Jaurlaritzako
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak, Kultura Sailak eta ETBk. EAEko
sektorearen ezaugarri kualitatiboak eta kuantitatiboak aztertu, produkzio beharrak
identifikatu, eta, ikus-entzunezkoak sustatzeko etorkizuneko lan ildoak ezarri ziren
dokumentu horretan. Besteak beste, pizgarri fiskalak eta diru-laguntzak emateko neurri
berriak. Laburbilduz, ikus-entzunezkoen balio kate osoaren gaineko gogoeta egin zen87.
Liburu Zuria oinarrian hartuta, 2004an, sektoreko hainbat profesionalek, Foru
Aldundiek eta hainbat herriko udalek Kulturaren Euskal Plana onartu zuten88. Modu
horretan, kulturaren sektorean landuko ziren esparruak zehaztu ziren 2004-2008
aldirako. Tartean, zinema laguntzeko tresna berria garatu zen dokumentuan: EAEn,
ikus-entzunezkoen produkzioa sustatzeko finantzaketa arautuko zuen dekretua. 2007an
onartu zen hori (107/2007 Dekretua) eta, horren bidez, berariazko finantzaketa lerroa
ezarri zen euskal zinemarentzat. Hain zuzen, ikus-entzunezko produkzioa sustatzeko,
87

Ikus-entzunezkoen Liburu Zuria Interneteko lotura honetan dago erabilgarri, gaztelaniaz:
https://es.scribd.com/document/6640831/Ikusentzunezkoen-Liburu-Zuria-Es [Azken kontsulta: 2018/10/30]

88

Kulturaren Euskal Plana, berriz, Interneteko lotura honetan dago erabilgarri, euskaraz:
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r465773/eu/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/eu_6571/adjuntos/plan_vasco_cultura_e.pdf
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garatuko eta erabiliko ziren finantzaketa tresnez harago -itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen ohiko sistema, esate baterako-, bestelako aukerak eskaini zituen: aurrerakin
itzulgarriak89 eta interes-tasa txikiko maileguak90 -oinarri teknologikoa edo berritzailea
zuten enpresentzat-. Pertsonak juridiko pribatu independenteek eskatu zezaketen
finantzaketa, baldin eta haien jarduera ikus-entzunezkoen berariazko alorrean burutu eta
Europako Batasunean legez eratutakoak izanik, EAEn egoitza iraunkorra bazuten.
Finantzaketa dekretua, baina, Iñigo Urkullu lehendakariaren gobernuak bertan behera
utzi zuen 2011n91. Iñaki Gomez orduko legealdiko Kultura Sustatzeko Departamenduko
zuzendariaren arabera, 2000ko hamarkada hasieran, euskal zinemaren finantzaketa eta
diru-laguntza sistemak finkatu ziren. Hutsuneen artean, ordea, diru-laguntza
automatikoak gauzatu ez izana azpimarratzen du Gomezek (Gomez, 2009)92.
Azken hamahiru urteetako ibilbidea aztertuz gero, agerikoak dira Eusko
Jaurlaritzaren Kultura Politika berriaren fruituak. Ikus-entzunezkoen produkzio
gorakada da emaitzarik nabarmenena, baina, bereziki deigarria da euskaraz ekoitzitako
film luzeen kopurua. 2005-2018 bitartean, fikziozko hogeita bost film luze estreinatu
dira EAEn; urtean bi film luze euskaraz, batez bestez (ikusi Taula 9). Egiatan, euskal
zinemaren historian, lehen aldia da halako produkzio jarraitua ematen dena. Gertaera
hori ez da ikuspuntu kuantitatibotik soilik azpimarratu behar, izan ere, azken urteetako
filmek urrats garrantzitsua eman dute maila kualitatiboan. Hori aitortzen dute etxean
nahiz atzerrian publikotik eta kritikatik jasotako errekonozimenduek. 80 egunean
(2010) filma, esate baterako, nazioarteko 100 zinema jaialdi baino gehiagotan izan zen
hautatua eta, gutxienez, 30 sarirekin bueltatu zen etxera. Amama-k (2016), bestalde, 25

89

Eskatzaileei, gehienez, ikus-entzunezko lanaren gaineko eskubideen erosketa-prezioaren %100 ordainduko
zitzaien.

90

Lerro honetako laguntzak ez zuen ikus-entzunezko lanen kostuaren %30a gaindituko. Gainera, gehienez, 600.00
euro eman zitekeen proiektu bakoitzeko.

91

Ikus-entzunezko Finantzaketa dekretuaren nondik norakoak honako helbide elektronikoan eskuratu daitezke:
http://www.euskadi.eus/web01a2kulsus/eu/contenidos/informacion/financiacion_audiovisual/eu_6264/financiacion.html

92

2004-2008 legealdian Kulturaren Bigarren Euskal Planerako jarraibideak ere zehaztu ziren. Tartean, zinema
sustatzeko bederatzi lan esparru gehitu zituen Jaurlaritzak: 1) ekoizpenerako diru-laguntza automatikoak; 2)
Espainiako zinema legearen gaineko jarraipena hizkuntza koofizialekiko; 3) prestakuntza bekak; 4) Hezkuntza eta
Kultura Sailen arteko lankidetza ekimenak; 5) euskarazko zinemaren banaketa eta erakusketa; 6) ETBren ekarpen
modu berriak; 7) euskal zinemaren nazioartekotzea; 8) hiriburuetako zinema aretoentzako sustapen programak; eta 9)
teknologia eta euskarri berriak (Gomez, 2009).
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saritik gora eskuratu zituen munduko lau kontinentetako film jaialdietan93 –Donostiako
Zinemaldiko Irizar Sari prestigiotsua barne-.

Filma

Urt.

Generoa

Banaketa

Nazioarteko
banaketa

Produkzio etxea

Aupa
Etxebeste!

2005

Komedia

Barton

Media Luna
Entertainment

Alokatu - Irusoin

Kutsidazu
bidea, Ixabel

2006

Komedia

Orio

Orio

Orio - Tentazioak Rec

Eutsi!

2007

Komedia

Barton

-

Barton - Baleuko Irusoin

Sukalde
kontuak

2009

Komedia

Barton

-

Zurriola

Zorion
perfektua

2009

Drama

Barton

-

Pausoka

Ander

2009

Drama

Bitart N.M

The Society
Comunicación

Bitart

80 egunean

2010

Drama

Barton

-

Irusoin - Moriarti

Zigortzaileak

2010

Komedia

Alokatu

-

Alokatu

Izarren argia

2010

Drama

Barton

-

Baleuko

Urteberri on,
Amona!

2011

Komedia
beltza

Barton

-

Irusoin

Bi anai

2011

Drama

Orio

-

Orio

Arriya

2011

Drama

Alokatu

-

Alokatu

Baztan

2011

Historikoa

Lazo Visual

-

Lazo - ETB Vertice - Orreaga

Bypass

2012

Komedia

Barton

Imagina
International Sales

Abra - Euskaltel ETB

Xora

2012

Drama

Baleuko

*

Hebentik - Baleuko
- Alduldarrak

Dragoi
ehiztaria

2012

Drama

Barton

Barton

Zurriola - ICAIC

Alaba zintzoa

2013

Thriller

Barton

-

Karambola

Amaren
eskuak

2013

Drama

Barton

-

Baleuko

Loreak

2014

Drama

A Contracorriente

Film Factory

Irusoin - Moriarti

93

Besteak beste, Argentinan, Alemanian, Argelian, Armenian, AEBn, Brasil, Irak, Iran, Islandia eta Erresuma
Batuan. Sariez eta jaialdiez informazio gehiago eskuragarri dago filmearen weborrian: http://www.txintxua.com/wpcontent/uploads/2015/07/Festivales-y-premios.pdf
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Lasa eta
Zabala

2014

Thriller

Barton

Imagina
International Sales

Abra

Txarriboda

2015

Thriller

Barton

-

Karambola

Igelak

2016

Komedia

Barton; Castelao
Pictures

-

Igelak Abra A.I.E Abra

Amama

2016

Drama

Golem

-

Txintxua

Handia

2017

Drama

A Contracorriente

Film Factory

Aundiya A.I.E Irusoin - Moriarti Kowalski

-

Errementari A.I.E –
Kinoskopik - Nadie
es Perfecto
Producciones Pokeepsie – Gariza
– The Project Film
Club (Francia)
Financiera

Errementari

2018

Fantastikoa

Filmax Pictures

Taula 9.
Estreinatutako fikziozko euskarazko film luzeak (2005-2018). Iturria: ICAA

Zinema jaialdietan ez ezik, nazioarteko zinema areto komertzialetan ere erakutsi dira
azken euskarazko filmak. 80 egunean izan zen lehena jauzi hori egiten; Frantziako sei
aretoetan euskaraz estreinatu den lehen filma da. “Benetan zaila da Frantzian
estreinatzea, merkatu handia eta lehia handikoa delako”. Horregatik, “azpimarratzekoa
da baldintza oso onetan egin dela: 25 kopiarekin atera da filma; Euskal Herrian,
adibidez, 14 kopiarekin egin genuen eta Espainian 16”, azaldu zuen Jon Garaño
filmaren bi zuzendarietako batek94. Aitzitik, nekez egon da euskarazko film bat aldi
berean Bilboko, Donostiako ala Gasteizeko hiriburuetako aretoetan programatuta; eta
erakutsitako kasuetan, gainera, ugariak izan dira jatorrizko bertsioan ikusteko arazoak.

5.3.1 Inflexio puntuak: Aupa Etxebeste! (2005), Loreak (2014) eta
Handia (2017)

94

Euskal Kultura web atarian argitaratutako albistetik jasotako adierazpenak dira:
http://www.euskalkultura.com/euskara/albisteak/80-egunean-filme-euskalduna-frantziako-25-zinematan-da-ikusgaieuskaraz-eta-frantsez-azpitituluekin [Azken kontsulta: 18/10/30]
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Esan bezala, euskarazko zinemaren produkzio jarraitua gauza berria da. Fikziozko
filmei dagokienez, zehazki, fenomeno bitxia gertatu zen 2005ean. Aupa Etxebeste!
(2005) estreinatu aurretik, 16 urte luze pasatu ziren euskara hutsez ekoitzitako filmik
gabe. Antton Ezeizak zuzendutako Ke arteko egunak (1989) izan zen azkena, hain
zuzen ere. Euskal audientzia egarri zen, eta Aupa Etxebeste!k ia 72.000 ikusle bildu
zituen zinema aretoetan. Urte bat beranduago, 2006an, beste fikziozko film luze bat
estreinatu zen: Kutsidazu bidea, Ixabel. Jarraian, 2007an, Eutsi!. 2008an ez zen filmik
ekoitzi hizkuntza horretan, baina 2009an hiru luzemetrai gehiago estreinatu ziren:
Sukalde kontuak, Zorion perfektua eta Ander. Ildo horretan, eta ondoren etorritako
produkzio kopuruari erreparatuta, inflexio puntua islatu zuen Aupa Etxebeste!k. Alegia,
jarraitutasunez euskaraz ekoizteko gogoa, jakintza, eta gutxieneko baliabide teknikoak
zein artistikoak lurraldean bazirela frogatuz.
Litekeena da, bestalde, 2005ean hasitako ibilbidearen bigarren inflexio puntua
Loreak (2014) filmak markatu izana –baina hori ez dugu jakingo urte batzuk gehiago
pasatu arte-. Donostiako Nazioarteko Zinemaldiko 95 Sail Ofizialean lehiatutako
aurreneko euskarazko filma izan zen, 2014an. Jon Garaño eta Joxemari Goenagaren
filmari bultzada handia eman zion gertaera horrek. 2015eko udazkenean, Atlantikoaren
beste aldeko zinema aretoetan estreinatu zen; New York (AEB) eta Washington (AEB)
hiriburuetan, kasurako. Horrez gain, Espainiako Goya sarietan hamabost hautagaitza
eskuratu zituen eta, azkenik, film onenaren sarirako izendatu zuten. Hollywoodera salto
egindako lehen euskarazko filma ere bada Loreak: 2015eko Oscar sarietan Espainiako
ordezkaria izan zen, atzerriko hizkuntzan egindako film onenaren sarirako.
Donostiako Zinemaldiaren eragina erabakigarria izan zen publikoaren eta
industriaren interesak pizteko; horren aurretik egindako gainerako euskarazko filmek
ere izango zutelako mailarik jasotako arrakasta baino handiagoa eskuratzeko.
Donostiako jaialdia, baina, erakusleiho indartsua da; eta Sail Ofizialak argi fokua ipini
zion filmari. “Ikusgarritasun aldetik, ez da berdina Zinemiran ala Sail Ofizialean egon”,
azaltzen du Xabier Berzosa filmaren ekoizleak. Zinemaldiak “existentzia” eman zion
euskarazko lanari eta horren eraginez etorri zen ondorengo guztia. Areago, lehen aldia
izan zen ere EAEn egoitza ez duen banaketa-etxe batek hartu zituena euskarazko film
95

A kategoriako soilik hamabost zinemaldi daude munduan.
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baten eskubideak. 2014ko irailaren 1ean, Zinemaldiko hautagaitza publiko egin
aurretik, Film Factory Entertainment enpresak eskuratu zituen filmaren nazioarteko
banaketa eskubideak. Berzosaren arabera, kritikak ere asko lagundu zuen: “iritzi
positiboak izan ez balira, ez zuen funtzionatuko”. Garaño eta Goenagaren arabera, aldiz,
ezin da jakin zenbateko eragina izan zuen Donostiako jaialdiak; izan ere, etxean erakutsi
aurretik, Film Factoryk pase pribatua eman zuen Torontoko (AEB) zinema jaialdian, eta
BFI London Film Festival, Zurich Film Festival eta Tokyo International jaialdietan
egongo zela ere konfirmatu zen Donostian lehiatu aurretik.
2017an, azkenik, Handia estreinatu zen; Loreak (2014) zuzendu eta ekoitzi zuen
talde beraren eskutik. Moriarti eta Irusoin produkzio-etxeak, hain zuzen ere. Horiei
eskarmentu handiko Kolwalski produkzio-etxea eta Netflix streaming plataforma gehitu
zitzaien –azken hori ekoizpen prozesuaren amaieran-. 2005-2012 arteko euskarazko
filmen batezbesteko aurrekontua 1,7 milioi €koa zen arren, Handiak ia hiru aldiz
handiagotu zuen zenbateko hori; 4,5 milioi €ko kostua izan zuen, alegia. Garaiko
istorioa, lokalizazio ugari, eta armaden arteko hainbat bataila erakusten dituen filma da;
eta elementu horiek berezko kostu ekonomiko altua dute. Horiez gain, efektu berezi
indartsuak, argazki eta soinu landuak filmaren beste ezaugarri aipagarriak dira. Halere,
Handia ez zuten elementu horiek bakarrik ezagun egin, film luzeak eskuratutako hamar
Goya sariek baizik. Areago, Handia euskal film luze ikusiena bilakatu da; 21 aste baino
gehiago egin zituen Donostiako karteldegian eta, lerro hauek idazteko unean, 133.000
ikusle baino gehiago bildu ditu zinema aretoetan. 2018ko otsailean eta martxoan,
hurrenez hurren, Filmin eta Netflix bideo plataformetan ikusgai jarri zuten. Hala,
mundu osoan ikus daiteke euskaraz96.

96

Ipar Euskal Herrian, Frantzian eta AEBetan kenduta, herrialde horietan banaketa sistemak ezberdin funtzionatzen
baitu.
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Grafikoa 5.
Euskarazko fikziozko filmen ikusle kopurua (2005-2018). Iturria: ICAA

Beharbada, gutxieneko audientzia bermatua izatea falta zaie euskarazko filmei. Goiko
grafikoaren datuak Espainiako zinema aretoei dagokien arren, 2005etik ez da errepikatu
Aupa Etxebeste! filmarekin lortutako arrakasta –Handia filmaren kasua izan ezik- (ikusi
Grafikoa 5).

5.4 Euskarazko zinemaren finantzaketa eta produkzio ereduen
ibilbidea
Euskal zinemagintza babesteko politikaren bilakaera aztertuta, esan daiteke horri esker
ezarri direla ekoizpena egonkortzeko oinarri ekonomikoak azken urteetan. Zeheazki,
euskaraz errodatu ahal izateko97. 2005-2012 artean estreinatutako euskarazko filmen
97

Gorka Bereziartua kazetariak auzi hori izan zuen hizpide artikulu batean, 2014ko Euskadiko Filmategiaren
kongresu egunetan. Bereziartuaren arabera, Enrique Urbizu zinemagileak esan zuen 90eko hamarkadan euskara
“borrokarako gaia” zela eta, orduko zinemagileak ez zutenez euskaraz hitz egiten, ez zirela “euskal kultura gisa
kontsideratuak” izan Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza politikan. Horregatik, Madrilera joan ziren lanera. Areago,
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produkzio kostuen arabera, logistikarekin, finantzaketarekin, promozioarekin eta alderdi
teknikoarekin lotutako aspektuak izan ziren inbertsiorik handienak (ikusi Grafikoa 6).
Hurrenez hurren, baliabide teknikoek aurrekontuaren %31 suposatu zuten, batez bestez;
eta, logistika, finantzaketa eta promozio gastuek, aldiz, aurrekontuaren %29. Fikziozko
film luzeen %64ek jarraitu zuten eredu hori, hain zuzen ere.

Grafikoa 6.
Euskarazko fikziozko film luzeen produkzio kostuen banaketa (2005-2012). Iturria: autoreak eginda

Bestalde, hamabi urteko ibilbide horretan bi joera azpimarratu daitezke. Alde batetik,
errodajearen konplexutasun maila altua, lan-talde handiak eta behar anitzagoak izan
zituzten filmetan jasotako errodaje eta makinaria kostuen handiagotzea –lokalizazioen
areagotzeak lotura zuzena izan ohi du horrekin-; eta, beste alde batetik, errodajearekin,
makinariarekin eta laborategiarekin lotutako kostuen egonkortzea 2010etik (ikusi

Daniel Calparsoro zinemagileak ere honakoa esan zuen: “Madarikatuta bezala geunden, hizkuntzarengatik, gai
politikoarengatik, nazionalismoa edo dena delakoa. .[...] Kontua da ipurtzulotik eman zigutela eta horregatik joan
egin ginen”. Bereziartuak dio, aldiz, “90eko hamarkada hasieran Euskal Media enpresa publikoa sortzearekin,
irizpide digitalak erabiltzen hasi zela [Jaurlaritza] sosak banatzeko...” eta finantzatu zituen filmek ez zutela
hizkuntzarekin edo nazionalismoarekin zerikusirik: Paul Leduc-en Dollar Mambo (1993), Felipe Aljure-ren La gente
universal (1993), Ernesto del Rio-ren Hotel y domicilio (1995)… Alegia, ez zutela euskarazko produkzioak bereziki
saritu. Gogoratu behar da, gainera, garai hartan baldintza bakarra zela euskaraz doblatutako kopia bat entregatzea
euskarazko proiektuen kasuan, beraz, malgutasuna zegoen alde horretatik: http://www.argia.eus/blogak/boligrafogorria/2014/07/04/zinegile-basko-desenfokatuentzat-memoria-ariketa/. [Azken kontsulta: 2018/10/30]
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Grafikoa 6). Alegia, ofizioaren ezagutzak eta espezializazioak produkzio kostuen
kudeaketa hobea ahalbidetu du.
Horrez gain, ezin da aipatu gabe utzi euskarazko fikziozko filmen arlo
artistikoan egindako inbertsio txikia –Kutsidazu bidea, Ixabel (2006) filmaren kasuan
izan ezik-. Batez bestez, aurrekontuaren %13 inbertitu da arlo horretan. Areago,
hamaikatik zortzi filmetan gidoia, musika eta talde artistikoarekin lotutako produkzio
kostuek ez zuten gainditu inbertsio osoaren %18a. Esparru horri emandako garrantzia
txikiak proiektuen arrakasta hasieratik mugatu zela ondorioztatu liteke; istorioak
kontatzeko moduak eta aktoreen antzezpenak, bereziki, ikus-entzunezko fikziozko lanen
elementu garrantzitsuenetarikoak baitira. Hala, euskarazko zinemaren ahulgune
nagusietako bat da errodaje eta postprodukzio kostu altuegiak izatea, eta ondorioz,
ziurrenik, ekoizleek sormen prozesua arriskuan jarri behar izatea produktuaren azken
emaitzaren kalterako.

Grafikoa 7.
Euskarazko fikziozko film luzeen finantzaketa eredua (2005-2012). Iturria: autoreak eginda.

27%
Finantzaketa pribatua
Finantzaketa publikoa

73%

2005-2012 bitartean, finantzaketa publikoari esker aurre egin zitzaion euskarazko
fikziozko film luzeen kostu osoaren %73ari (Manias-Muñoz, 201598). Finantzaketa
pribatuari dagokionez, oro har, produkzio konpainien inbertsioak osatu zuten
portzentaje hori. Hala ere, bide horretatik egindako ekarpena txikia izan zen; batez
98

Lan osoa eskuragarri dago lotura honetan:
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/18536/TESIS_MANIAS_MUÑOZ_MIREN.pdf?sequence=1&isAllowed
=y [Azken kontsulta: 2018/10/30]
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beste, aurrekontuaren %27 (Grafikoa 7). Ez da gomendagarria produkzio etxeek beren
gain hartzea proiektuen arrisku ekonomiko altua, edozein ustekabek ekar dezakeelako
enpresaren porrota –zinemaren izaera bereziak ziurgabetasun ekonomikoa handitzen du. Aztertutako hamaika filmetatik soilik bi kasutan agindu zuen finantzaketa pribatuak:
Eutsi! (2007) -%54,8- eta Baztan (2012) -%51,8- filmetan (Manias-Muñoz, 2015). Hain
justu, bi konpainien arteko koprodukzioak izan ziren horiek eta bi produkzio etxek
egindako ekarpen pribatu komuna.
Erakunde publikoek egindako inbertsioari dagokionez, azpimarratzekoak dira
eragile bakoitzak jarritako zenbatekoa eta lagundutako proiektua(k). Horien artean –
Television Española (TVE); Instituto de la Cinematografia y de la Artes Audiovisuales
(ICAA), Euskal Telebista (ETB) eta Eusko Jaurlaritza-, ekarpen handiena egin zuen
ETBk. Gutxienez, hamaika filmetan hartu zuen parte eta proiektuen kostu osoaren %20
finantzatu zuen (ikusi Grafikoa 8). Horrez gain, sei (%54,5) filmetan izan zen ETBrena
finantzaketa iturri handiena: proiektuen aurrekontuaren %39tik gorakoa. Salbuespenak
honakoak izan ziren: Aupa Etxebeste! (2005); Eutsi! (2007); Izarren argia (2012);
Baztan (2012) eta Dragoi ehiztaria (2012). Lagundutako hamaika filmetatik lautan
(%36,7), gainera, ETBren inbertsioa kostu osoaren ia erdia suposatu zuen: Kutsidazu
bidea, Ixabel (2006); Sukalde kontuak (2009); 80 egunean (2010) eta Urteberri on,
Amona! (2011).
Grafikoa 8.
Eragile publikoek euskarazko fikziozko filmetan egindako inbertsio aldea (2005-2012)
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Eusko Jaurlaritza izan zen bigarren eragile publiko garrantzitsuena euskarazko
fikziozko filmentzat. Horrek ere hamaika kasutan lagundu zuen. Halere, Jaurlaritzaren
inbertsioak kostu osoaren %19 baino gutxiago suposatu zuen film bakoitzean –hiru
kasutan izan ezik: Eutsi! (2007); Izarren argia (2010) eta Dragoi ehiztaria (2012)-.
Espainiako ekarpenei dagokienez, ICAAk hamaika filmetan lagundu bazuen ere,
kasu bakarrean izan zen proiektuaren finantzaketa iturririk handiena: Aupa Etxebeste!
(2005) –ia %40-. Gainerako produkzioetan, oro har, ICAAren inbertsioak ez zuen
gainditu aurrekontuen %19 –Bypass (2012) filmean izan ezik-. Ez da harritzekoa
2005ean jazotako emaitza hori, izan ere, garaiko euskal ikus-entzunezko egituraren
errealitatera egokitzen den finantzaketa eredua da. Ondoren etorritako euskarazko
fikziozko lan arrakastatsuekin alderatuta, Jaurlaritzak eta ETBk Aupa etxebeste! (2005)
filmean egindako inbertsioa txikia izan zen; euskaraz fikziozko lan luzeak egiteko
gaitasuna egonkortasunik gabekoa baitzen oraindik 99 . TVEk, aldiz, soilik lagundu
zituen hiru film: Sukalde kontuak (2010), Urteberri on, Amona! (2011) eta Dragoi
ehiztaria (2012).
Taula 10.
ICAAren, ETBren, Eusko Jaurlaritzaren eta TVEren inbertsioa 2005-2012ko euskarazko fikziozko film
luzeetan.

Eragile publikoek egindako ekarpen osoari begiratuta, euskarazko filmen zutabe
ekonomiko nagusiak ETB eta Eusko Jaurlaritza izan ziren (ikusi Taula 10). Guztira, 8,2
milioi €ko inbertsioa egin zuten erakunde horiek. Espainiakoek (ICAA eta TVE), aldiz,

99

Arreta pizten du aztertutako film askotan (bostetan) ICAAren diru-laguntzarik jaso ez izana. Inbertsio automatikoa
da hori eta zuzendari berrientzako laguntzak, esaterako, oinarrizkoak ziren. Kutsidazu bidea, Ixabel (2006) filmaren
kasuan, ekoizleek liburu kapitulu honen autoreari hala adierazita, espresuki nahi izan zioten laguntza horri uko egin.
ICAAren ikus-entzunezkoak sustatzeko diru-laguntzen ebazpenak arakatuta, ordea, Kutsidazu bidea, Ixabel-ek
ICAAren amortizaziorako laguntza jaso zuen 2008an –Orio (125.149€) eta REC (27.881€) produkzio etxeek-.
Bestalde, ICAAk 511.280€ egokitu zion Baleuko enpresari 2009an. Azkenik, Urteberri On, Amona (2011) filmari
promoziorako 8.000€ko laguntza egokitu zion ICAAk 2008an, eta amortizaziorako beste 91.341€ 2011n.
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kopuru horren erdia baino gutxiago: 3,4 milioi €, hain zuzen ere. Telebista publikoei
dagokienez, guztira, 6,6 milioi € bideratu zuten euskarazko zinema laguntzeko. ETBren
inplikazioa, ordea, TVErena baino nabarmen handiagoa izan zen; zenbateko osoaren
%79 eta %21, hurrenez hurren. Ekarpen aldea logikoa izan daiteke, izan ere, handiagoa
izan behar du ETBren konpromisoa gure zinemarekiko. Halere, horrek ez du kentzen
TVEk Espainiako hizkuntza ofizialkidetan egindako zinema gehiago laguntzeko
beharra100. Azkenik, Espainiako eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura sailen artean ez zen
esperotako desberdintasunik jazo: milioi bat euroko aldea, hain justu.

100

Espainiako kanal publiko zein pribatu nagusiek euren emanaldien % 24an gaztelania ez den hizkuntza bat sartzen
dute bigarren audio gisa; baina ez diete batere lekurik egiten estatuko gainerako hizkuntza koofizialei, ez bigarren
audio kanalean, ez eta azpitituluetan ere (nahiz eta, dirudienez, TVEk zerbait egiteko asmoa duen). Honek zer
pentsatua eman beharko liguke, euskal telebista publikoaren politikaz ere (bigarren audioak, azpitituluak eta
hizkuntzak).
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6. Ondorioak
2000ko hamarkada hasieran martxan jarritako ekimenek emaitza nabarmenak utzi
dituzte euskal ikus-entzunezko sektorean. Hori da gidaliburu honetatik atera daitekeen
lehen ondorio nagusia. Zehazki, 2005etik aurrera, aldaketa nabarmena jaso da. Azken
urteetan, garai oparoa bizi du sektoreak; ez soilik kuantitatiboki, baita kualitatiboki ere.
Horrela egiaztatzen dute euskal filmek etxean jasotako harrera onak eta nazioartean
eskuratutako sariek. Euskarazko zinema, gainera, errekonozimendu handiena izaten ari
den produkzioa da. Loreak (2014), Amama (2015), Handia (2017), Errementari (2018)
filmak horren froga dira. Izatez, euskarazko zinemak ez du inoiz bizi izan halako
egoerarik, eta, gidaliburu honetan azaldu den bezala, euskarazko zinemagintzaren
finantzaketan giltzarri izan dira Eusko Jaurlaritza eta ETB. Hau da, baliabide teknikoak
eta ekonomikoak jarri dira euskaraz orain ikusten ari garen fruituak jasotzeko.
Estrategia eta planifikazio horren laguntzarik gabe, nekez estreinatuko lirateke 2005etik
2018ra egindako euskarazko lanak. Hala ere, ez da nahikoa.
Ez da euskarazko zinemaren loraldirik, ezta egonkortzerik ere. Produkzioaren
gorakadak errealitatearen zati bat islatzen du. Ez besterik. 2005etik aurrera, ogibidea
sortu da batik bat eta sektoreko eragile guztientzat izan da ikasketa prozesua. Hitz bitan,
etorkizunerako oinarri ekonomikoak ezarri dira. Baina euskal ikus-entzunezko
sektorearen egitura ez da egonkorra oraindik, eta ekoizleen produkzio baldintzak
mugatu egiten dute euskarazko produktuen arrakasta. Euskarazko produkzioa
laguntzeko sustapen lerro espezifikoa sortu beharko litzateke, sektorearen ahulguneak
eta indarguneak hobeto identifikatzeko, eta hutsuneak estaltzeko. Hala nola, inbertsio
pribatua gehiago erakartzeko. Eusko Jaurlaritzaren sustapen politika filmen finantzaketa
errazteko diseinatu da nagusiki; bide horretan apenas sustatu dira inbertsio pribatua eta
koprodukzio aukerak, adibide batzuk aipatzearren. Eragile berrien garrantzia aintzat
hartuta, eta balizko inbertitzaileak erakarri nahi badira, zinema produkzioetan
inbertitzeagatik egungo kenkari sistema gehiago ezagutarazi beharko litzateke.
Ikus-entzunezkoen egitura industriala indartzeko erreminta ez ezik, euskal
telebista hizkuntzaren normalkuntzarako tresna ere bada. Eta horretan bada zer hobetu.
Euskarazko zinemak merkatu eta audientzia arazo handia du. Gero eta euskal film
gehiago estreinatzen diren arren, oro har, euskarazko filmek ez dute nahi beste ikusle
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kopururik erakartzen. Produkzioa ez da publikoarengana eta euskal gizartearengana
iristen. Egia da ikus-entzunezkoak kontsumitzeko ohiturak asko aldatu direla azken
urteetan, eta, seguraski, lanak gizartean txertatzeko estrategia eta modu berriak falta dira
–gaur gaurkoz, Jaurlaritzak ez dauka plan berezirik ikus-entzunezkoak sustatzeko-.
Baina euskal telebista publikoak badu kontsumo ohituretan eragiteko gaitasunik. Euskal
Autonomia Erkidegoan, euskara hutsean emititzen duten telebista kate bakarrak ETB1
eta ETB3 dira. Egun, ez dago jatorriz euskaraz ekoiztutako fikziozko eskaintzarik euskaraz emititzen zen fikziozko telesail bakarra programaziotik kendu zuen 2015ean:
Goenkale (1994-2015)-, eta fikzioa da ikus-entzunezkoen produktu izarra. Areago,
ETB1en kirola da nagusi; ez programazio orduetan bakarrik, baita erakargarritasunean
ere. ETBn gaztelaniazko apustua egiten da. Euskaratzen dituen ordu kopuruen
murrizketa, esate baterako, horren froga da: 90eko hamarkadan urtero 1.800 ordu
bikoiztetik, 2013an 375 ordu bikoiztera pasa zen. Halako edukien erakusleiho
garrantzitsuenetako batek euskarazko fikziorik erakusten ez badu, nora jo dezake euskal
audientziak euskarazko fikzioa kontsumitu nahi badu? Horrek eragin zuzen du euskal
gizartearen kontsumo ohiturekin. Beraz, euskarazko telebistaren gabeziak korrelazio
zuzenik izan dezake euskarazko audientzia txikiarekin.
Euskarazko zinemaren ikusle eskasiak, halere, produktuen ikusgarritasunarekin
eta nazioartekotzearekin ere zerikusia du. Egun, Jaurlaritzak ez dauka estrategiarik
euskal kulturarentzat merkatu berriak irabazteko. EAEko zinema aretoetan euskarazko
filmek biltzen dituzten ikusle kopuruaren gaineko datu baserik ez dago, adibidez; ezta
plataforma digitaletan ikusleen kontsumo ohiturak zeintzuk diren aztertzeko lan taldea
ere. Areago, euskal kulturak ez du plan digitalik. Horregatik, etorkizuneko beste lan
ildoetako bat da euskarazko zinemaren publiko potentziala indartzea, etxeko produkzioa
prestigiatuz eta lanen ikusgarritasun baldintza minimoak bermatuz. Jomuga, gainera, ez
da izango EAEko elebidun komunitatea bakarrik.
Euskarazko zinema da kultura aniztasunaren zati bat. Hori ez da gidaliburu
honen ondorio, egitate bat baizik. 1992ko Europako Hizkuntza Gutxituetako gutunean
eta 2005eko kultura aniztasunaren gaineko UNESCOren adierazpen unibertsalean
jasotzen da, hain zuzen ere. Europako Batasuneko babes politikak, aldiz, hizkuntza
gutxituetan ekoiztutako zinemak alboratuak dauzka. Gaur gaurkoz, MEDIA programak
ez dauka lerro espezifikorik horien produkzioa sustatzeko. Aldarrikatu behar da, hortaz,
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hizkuntza horietan ekoitzitako filmekiko babes handiagoa. Batetik, hori egin ezean
kultura aniztasuna zokoratu eta errealitatearen zati bat ezabatzea bezala litzatekeelako;
eta, bestetik, testuinguru horrek zinemagileak bultzatuko dituelako hizkuntza
hegemonikoetan ekoiztera.
Beraz, nork egingo ditu euskarazko filmak guk egiten ez baditugu?
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