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‘Mar i cel’ és un dels muntatges que més drets d’autor han generat a Catalunya

Segons les dades de la SGAE, durant el 2004 el Principat va representar el 19 per cent del total dels ingressos a l’Estat

Catalunya es manté líder en
recaptació de drets d’autor

Toni Vall
BARCELONA

L
a SGAE ha
presentat el
balanç de la
seva gestió

durant el 2004. Les
dades reflecteixen
que es manté el li-
deratge de Catalu-
nya com a principal
generadora de
drets d’autor de
l’Estat.

52,9 milions d’euros con-
verteixen Catalunya en la co-
munitat que més drets d’autor
va generar durant el 2004, se-
gons es desprèn del balanç de
gestió de la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE), pre-
sentat ahir per aquest orga-
nisme. Aquesta dada suposa el
19% del total de l’Estat espa-
nyol (295 milions) i un incre-
ment del 13,20% respecte a la
xifra del 2003.

Ramon Muntaner, delegat
de la SGAE a Catalunya, fa una
valoració molt positiva d’a-
quest resultat i no dubta a
atribuir-lo al fet que Catalunya

posseeix un teixit cultural
molt contundent i consolidat
que repercuteix decisivament
en la generació de drets d’au-
tor en tots els àmbits culturals.

Una altra dada rellevant de
l’informe és l’augment impor-
tant de la massa social de la
SGAE. El nombre de socis s’ha
incrementat en 4.398, arribant

així gairebé als 80.000. A Cata-
lunya l’increment també és
molt destacat: hi ha 941 nous
socis.

L’informe inclou, a més, un
estudi dels drets d’autor gene-
rats en els diferents sectors
culturals. Així, els concerts de
música moderna que més drets
han generat a Catalunya són els
de David Bisbal, Alejandro Sanz
i Phil Collins, tots tres al Palau
Sant Jordi. Pel que fa a les re-
presentacions teatrals, Art, al
teatre Tívoli, Mar i cel, al TNC, i
El mètode Grönholm, al Poliora-
ma, encapçalen la llista.

Diagnòstic cultural
A més a més d’aquestes da-

des de gestió, la SGAE ha pu-
blicat també un diagnòstic a
nivell estatal dels tres sectors
culturals de què s’ocupa. En
l’àmbit del teatre i la dansa,
durant el 2004 es van registrar
2.570 noves obres de teatre i
396 coreografies. En cinema,
les pantalles d’exhibició s’han
incrementat fins a 4.317 i la
recaptació de taquilla arriba
als 645 milions d’euros, reflec-
tint un lleuger descens.

El sector que segueix sense
aixecar el cap és el mercat dis-
cogràfic. Les vendes del 2004 es
comptabilitzen en 470 milions
d’euros, que suposen una re-
ducció del 13% respecte al
2003. Com a dada rellevant en
aquest sentit, s’ha aconseguit
reduir l’impacte del top manta
fins a un índex del 15,8%.


