Anàlisi de les pel·lícules en català a
Netflix. Novembre 2016
. Introducció
Netflix és el portal de sèries i pel·lícules més important a Internet. La base d’aquesta empresa
d’entreteniment és als Estats Units, però el seu servei en temps real s’ha anat implantant a poc
a poc a molts països d’arreu del món. L’expansió europea de Netflix va començar l’any 2012
amb el seu llançament al Regne Unit. Al maig de 2014 es va anunciar l’arribada del servei a sis
països europeus, entre ells Alemanya i Itàlia. Un any més tard, a l’octubre del 2015, es va
implantar també a l’Estat espanyol.
En aquest breu informe exposem una anàlisi de la presència del català a Netflix per veure el
grau d’adaptació de l’empresa nord-americana als territoris de parla catalana de l’Estat
espanyol. En concret, hem analitzat les pel·lícules disponibles a Netflix que van rebre els ajuts
del Departament de Cultura entre els anys 2011 i 2014 per al doblatge i subtitulació en català.
Així mateix, també mostrem els usos lingüístics pel que fa als altres elements de comunicació
amb els internautes i usuaris de l’empresa.

. Metodologia
El treball de camp, realitzat els mesos de setembre i octubre del 2016, ha consistit en la
supervisió dels usos lingüístics dels continguts audiovisuals de Netflix, del web i de les
comunicacions via correu electrònic amb els usuaris.
Pel que fa als continguts audiovisuals, hem acotat l’anàlisi a un període concret de 4 anys ja
que les dades oficials de pel·lícules en català que han rebut ajuts públics fan referència, d’una
banda, a concessions atorgades l’any 2011 (Resolució 807/2012 del 12 de març), i de l’altra, a
un document enviat des del Departament de Cultura a la Plataforma per la Llengua amb dades
del 2012 al 2014.
Pel que fa al web i a les comunicacions amb l’usuari, hem fet diverses observacions durant els
dos mesos esmentats anteriorment.

. Resultats

Oferta de continguts
Durant el període 2011-2014, segons fonts oficials de la Direcció General de Política
Lingüística, es van concedir a les distribuïdores més de 5 milions d’euros per a doblar,
subtitular i difondre pel·lícules d’estrena als cinemes en català. D’aquest llistat, 18 pel·lícules
estan disponibles a Netflix, però només 4 inclouen la versió catalana que la Generalitat va
pagar: El talp, Mata’ls suaument, 12 anys d’esclavitud i Agost. Per contra, 14 pel·lícules no
inclouen la versió catalana subvencionada (vegeu-ne alguns exemples a les imatges de
l’Annex). Com podem veure en la taula següent, la despesa pública per a fer aquestes 14
versions va ascendir a gairebé un milió d’euros (exactament 971.295,31 €):
Títol
ALVIN I ELS
ESQUIROLS 3
LES AVENTURES DE
TINTÍN: EL SECRET DE
L'UNICORN
EL GAT AMB BOTES
BARRUFETS

INTOCABLE
LA DONA DE NEGRE
LA FREDA LLUM DEL
DIA
MADAGASCAR 3
L'ORIGEN DELS
GUARDIANS
MILLENNIUM: ELS
HOMES QUE NO
ESTIMAVEN LES
DONES
HOTEL
TRANSSILVÀNIA
BARRUFETS 2
BOLA DE DRAC Z: LA
BATALLA DELS DÉUS
ELS BOXTROLLS

Distribuïdora
Hispano Fox
Film
Sony Pictures
Releasing de
España, SA
Paramount
Spain SL
Sony Pictures
Releasing de
España, SA
A
Contracorriente
Films, SL
Aurum

Import concedit

Àudio (Netflix)

Subtítols (Netflix)

94.894,00 €

ESP, ANG

ESP, ANG (CC)

111.277,41 €

ESP, ANG

ESP

82.081,71 €

ESP, ANG

ESP, ANG

67.407,36 €

ESP, ANG

ESP, ANG, ANG (CC)

46.432,16 €

ESP, FRA

ESP

51.614,62 €

ESP, ANG

ESP

Aurum

33.922,00 €

ESP, ANG

ESP

80.919,91 €

ESP, ANG

ESP, ANG

66.064,17 €

ESP, ANG

ESP, ANG

110.619,00 €

ESP, SUEC

ESP

67.101,44 €

ESP, ANG, ANG
(descripció àudio)

ESP, ANG, ANG (CC)

42.127,15 €

ESP, ANG

ESP, ANG

41.961,93 €

ESP, JAP

ESP

74.872,45 €

ESP, ANG

ESP

Paramount
Pictures
Paramount
Pictures
Sony Pictures
Releasing de
España, SA i
Vertigo films
España
Sony Pictures
Releasing de
España, SA
Sony Pictures
Releasing de
España, SA
Selectavision,
SLU
Universal
Pictures
International
Spain

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Departament de Cultura i de la Resolució 807/2012
publicada al DOGC.

Així doncs, són set les distribuïdores beneficiàries dels ajuts per a les versions en català
analitzades que, malgrat això, són inexistents en l’oferta de Netflix: Hispano Fox Film,
Universal, Selecta Visión, Sony, Paramount, Aurum, A Contracorriente Films.

Web, perfil i cercador
Netflix España mostra diferents usos lingüístics, en funció de la relació que hi hagi amb
l’internauta, però en cap cas el català hi és present.
D’entrada, el web presenta els seus serveis únicament en espanyol. Tot seguit, en el moment
que un internauta vol crear un compte personal, llavors les opcions d’accés són l’espanyol i
l’anglès. Un cop creat un compte a Netflix, els usuaris de la companyia poden crear-se el seu
perfil en una de les 17 llengües que tenen disponibles, entre les quals no hi ha el català:

La discriminació del català per part de Netflix és un cas insòlit a la companyia si ho comparem
amb el tracte que reben comunitats lingüístiques amb un nombre de parlants comparable a la
catalana. La Plataforma per la Llengua ja va denunciar aquest greuge l’any passat (octubre del
2015):
L’entitat reclama que el web que implementi Netflix a l’Estat espanyol contingui també la
versió en català. Cal tenir en compte que en altres situacions comparables, Netflix, a més de la
versió anglesa, té el web en llengües com el danès, el noruec, el finès i el suec, i s’adapta a
situacions de plurilingüisme oficial, com ara la de Bèlgica, on ofereix el web també en
neerlandès i francès. En aquest sentit, recorda que el català té un pes demogràfic comparable
al del suec, i molt superior al del danès, el noruec o el finès, i així mateix representa en nombres
absoluts molt més que el francès i el neerlandès a Bèlgica.

Tampoc és possible rebre les comunicacions per correu electrònic en català, sinó que només
empren una de les 17 llengües en les quals es pot crear el perfil d’usuari esmentades
anteriorment. Tot seguit veiem un exemple del correu electrònic enviat a un usuari que ha
escollit com a llengua del perfil de Netflix el francès:

Finalment, també s’ha detectat el fet que el cercador de pel·lícules no permet buscar cap títol
en català. Per tant, les poques pel·lícules que s’ofereixen en versió catalana en el catàleg de
Netflix només és possible cercar-les en espanyol o en la llengua de la versió original. A
continuació mostrem la cerca de la pel·lícula Millennium: els homes que no estimaven les
dones, la qual es pot fer en suec (llengua de la versió original) i en espanyol, però no pas en
català:

Annex
Alguns exemples visuals del menú lingüístic de pel·lícules que tenen la versió catalana malgrat
que no s’ofereix a Netflix:

Bola de Drac Z

Intocable

Millennium: Els homes que no estimaven les dones

