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El reportatge central de l’anuari de la Música 2019 exposa la realitat de viu en viu, en un estat 
conscient i sense anestèsia, d’un tema d’absoluta prioritat com és el paper de les dones en  
la societat, i més concretament en l’àmbit musical, tant en la formació com en la gestió i la 
difusió. Els resultats són contundents i demostren el biaix de gènere i com de masculinitzada 
és la indústria de la música. iniciatives col·lectives com #onsónlesdones o KeyChange50:50  
i associacions com mujeres de la industria de la música (mim), mujeres y música (mYm) o 
Feminajazz ja han posat el focus els darrers temps en la manca de presència femenina al sector 
musical, tant a dalt com darrere l’escenari. tots els manifestos publicats fins ara reivindiquen 
que la situació de discriminació ha de canviar, i que la paritat en el sector professional ha de 
ser real i efectiva. la visibilitat de les dones és el primer pas per generar els referents que 
arrosseguin noves professionals perquè s’hi emmirallin, i és per això que a l’anuari hi trobareu 
moltes dones destacades en cadascuna de les àrees de la indústria musical. 
tot i aquesta percepció del sector, és la primera vegada que un estudi complet analitza la 
importància de les dones en tots els àmbits de la cadena de valors de la música, i es comprova 
com la presència femenina en la indústria musical se situa per sota de la tercera part, i per tant 
lluny encara de la paritat i la rellevància social i cultural. l’anuari 2019 n’ha realitzat una anàlisi 
exhaustiva començant per la formació musical, on es constata que les matriculacions a les 
escoles de música elementals de grau i superiors manifesten una presència inversa de les 
estudiants de música a mesura que avança la seva professionalització. igualment, l’anuari aporta 
dades sobre la dona en les programacions musicals i festivals, en què –tot i l’avanç dels dos 
darrers anys– continua relegada a espais minoritaris i no supera tampoc un terç dels cartells. 
Finalment, també s’ha calculat la paritat de les dones empresàries, directives i tècniques a la 
indústria de la música en directe i a les companyies discogràfiques i els resultats són tanmateix 
decebedors. només dues de cada deu empreses de management, promotores o segells estan 
gestionades per dones o tenen una responsabilitat màxima compartida.
Els darrers anys s’ha celebrat espais de debat sobre pensament feminista en l’àmbit de la cultura 
en festivals com el Primavera Pro o el Bioritme, i l’associació mim –fundada en el marc del 
mercat de música Viva 2016 i que ja aplega 348 sòcies– ha elaborat un estudi sobre treballado-
res i artistes del sector. l’anuari de la Música 2019 –que va ser pioner fa quatre anys incloent el 
tema al recull de dades anuals de festivals– ha obert les pàgines de la revista a les dones que 
representen els principals col·lectius professionals (arC, aSaCC, aPECat, PaF, musicat i 
Escoles Superiors) per confegir la fotografia del panorama femení a la indústria i com es poden 
revertir els resultats, i també ha demanat l’opinió a 12 veus apoderades que dissenyen el futur del 
panorama musical català. El fet que el problema sigui estructural no és excusa per no corregir les 
males pràctiques. no només cal donar veu i visibilitat a les dones, sinó que també cal aconseguir 
que ocupin espais públics i que aquesta reivindicació no sigui una moda. 
recentment, el Senat espanyol ha aprovat un projecte de llei de quota als festivals que ha de 
garantir un mínim del 30% de dones en esdeveniments que convoquin més de tres grups. la 
iniciativa ha estat impulsada per més de 700 artistes al col·lectiu X más músicas mujeres en Vivo 
amb l’objectiu de donar visibilitat a propostes musicals fetes per dones i que aquestes també 
puguin viure dignament de la professió. Com a conclusió, apostem per ampliar la presència de 
veus i instrumentistes femenines als escenaris i també per assolir que des de la societat civil i les 
institucions es treballi per la paritat en la indústria musical i els espais de decisió política.

Helena Morén i alegret, coordinadora de l’anuari de la Música
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la presència femenina a la indústria musical catalana el 2018 representa només una 
tercera part –al voltant del 33%–, molt lluny de caminar juntes en termes de gènere 

en l’equiparació i la rellevància amb els homes, segons les dades de l’AnuAri de lA 
MúsicA a escoles, festivals i indústria musical (mànagers, promotors, sales i 

discogràfiques). en tots els àmbits el paper de la dona és minoritari, excepte a les 
escoles de música, on les alumnes –especialment en cursos elementals– són més de 
la meitat dels matriculats (54%), una dada esperançadora de cara al futur. amb tot, 
és especialment flagrant la minsa representació en la direcció d’empreses (16%) i la 
poca presència femenina a festivals (23%), tot i la tendència ascendent. Mentre al 

mercat musical anglosaxó ja s’ha activat la campanya keychange 50:50 amb la 
voluntat d’assolir l’equiparació el 2020, a catalunya només un parell de certàmens 
han posat en marxa mesures en aquesta línia. es parla de la revolució 4.0, però n’hi 
ha una altra amb dades que indiquen una evolució i que assoleix posicions any rere 
any també definitives. la quarta onada de feminisme està posicionant les dones de 

la indústria on mai abans no havien arribat per conquerir els espais on se’ls havia 
complicat o vetat l’accés. la fotografia és de totes, i cal que siguin escoltades.

Lluny de la 
paritat i la 
rellevància

Presència femenina en la música a Catalunya
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El sector diu...

Christina Scheppelmann 

“Els últims anys han 
sorgit excel·lents i noves 
professionals treballant 
a tot tipus d’orquestres 
simfòniques i a l’òpera.”

directora artística del gran teatre del liceu

Gemma Recoder

“Darrerament ja s’ha 
avançat molt, sobretot 
en la voluntat de buscar 
la paritat, però encara hi 
ha moltíssima feina a fer.”

directora general del canet rock

Cristina Torres 

“La indústria de la música 
té molta presència 
femenina, però la majoria 
de les empreses estan 
dirigides per homes.”

eMpresària de teM produccions

dones
Homes

Font: Elaboració pròpia

Alumnes/mestres

Alumnes

Dones 
i grups 
femenins  

Empresàries

Mestres

Grups 
femenins  
i mixtos

Treballadores

Artistes / grups mixtos

Directives/treballadores

La majoria d’estudiants de mú-
sica són dones (54%), però hi 
ha menys professores (33%). 
Moltes alumnes que acaben els 
estudis de grau mitjà no fan els 
estudis superiors. Cal analitzar 
per què la paritat de la formació 
elemental no arriba a les escoles 
superiors ni als ensenyaments ni 
a l’àmbit musical professional.

La presència femenina a festi-
vals ha augmentat 12 punts res-
pecte a fa tres anys –del 26% el 
2016 al 38% el 2018– sumant do-
nes solistes i grups femenins i 
mixtos. Tot i això, no hi ha festi-
vals catalans paritaris, perquè 
la xifra mitjana d’artistes líders 
que defensen les seves propos-
tes a l’escenari cau al 23%.

La indústria musical té molts 
deures per anivellar la paritat al 
sector. A Catalunya només hi ha 
un 16% d’empresàries musicals. 
Tot i que el personal femení de 
promotores, managements, sa-
les i segells representa un 38%, 
d’aquestes només una quarta 
part (24%) té responsabilitat en 
els equips directius.

Cap a la paritat 
en tots els graus

Cartells cada cop 
més equitatius

Poques empresàries 
al sector musical

ESCOLES

FESTIVALS

INDÚSTRIA

54%

46%

33%

67%

23%

77%

38%

62%

16%

84%

38%

62%
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dones als festivals de música de Catalunya

unA APOsTA PEr LA FuTurA PAriTAT
la majoria de festivals catalans s’han com-
promès a millorar l’equilibri de gènere als car-
tells, i alguns –com el Primavera Sound i el 
Bioritme– ja han posat en marxa mesures per 
garantir la paritat a la programació. la consci-
ència social i política dels promotors és cada 
cop més palesa, de manera que la presència 
de dones als festivals s’ha més que doblat en 
els tres darrers anys, segons les dades analit-
zades per l’anuari de la Música, i des del 2016 
s’ha passat de l’11% de veus femenines com 
a líders de grups al 17% del 2017 i al 23% del 
2018. Si valorem globalment la presència fe-
menina i mixta als principals certàmens, es 
pot apreciar com l’evolució ha passat del 26% 
del 2016 al 38% del 2018, per damunt d’una 
tercera part dels noms programats.
dels 15 principals festivals catalans, el ràn-
quing del 2018 es presenta liderat pel Bioritme 
(36% d’artistes i formacions liderades per do-
nes + 16% de mixtes), pioner a aplicar un pro-
grama d’equitat de gènere transversal en tots 
els vessants, des de la direcció fins al públic, 
passant pels treballadors, artistes i voluntaris. 
la Comissió de Gènere del festival s’ha plan-
tejat anar més enllà de la implementació d’un 
punt lila; ha ofert formació en paritat de gène-
re al personal i ha garantit que fos real en l’es-
tructura i el cartell d’artistes, que també han 
rebut assessorament el mateix dia de l’actua-
ció. El productor i director tècnic de la cita de 
Vilanova de Sau, miguel zamarripa ‘Flautek’, 
destaca: “Era una proposta de desenvolu-
pament complex i fins a cert punt arriscada, 
però la implementació del programa ha estat 
un èxit, amb una rebuda excel·lent del públic, 
personal i artistes, i l’assoliment d’uns resul-
tats mai vistos abans en un festival”.
a més cal valorar els resultats d’altres dos fes-
tivals que, igual que el Bioritme, també han 
cobert la paritat global en la bretxa de gène-
re. Es tracta del Guitar BCn, dirigit per judit 
llimós, que ha passat de la tercera posició a la 
segona (32% dones + 14% mixtos) i del clar as-
cens del Primavera Sound (30% + 18%), que el 
2019 ja ha superat el 50% de veus femenines 
i ha demostrat que s’ha pres la qüestió de gè-
nere com a leitmotiv de la programació.

Per contra, el Canet rock –juntament amb el 
rockFest i el Vida– ha tornat a ser entre els 
que punxen amb la paritat (7% dones + 14% 
mixtos), per bé que la direcció és femenina, 
amb Gemma recoder i laura duran. a l’edició 
2019 han començat a prendre mesures, com 
indica recoder: “El Canet rock és el primer 
festival adherit al protocol de la Generalitat de 
Catalunya contra assetjament sexual en espais 
d’oci. Som de les poques empreses del sector 
dirigides per dones, tot i pertànyer a una ge-
neració en què la discriminació ha estat brutal. 
Com a programadora, a la sala luz de Gas la 
paritat ha existit sempre, i al Canet rock cada 
cop hi haurà més dones al cartell. la nostra vo-
luntat és augmentar el percentatge fins al dia 
en què el tema estigui tan normalitzat que ja 
no se n’hagi de parlar”.
En el còmput global, el mil·lenni (28% + 8%) i el 
Cara B (27% + 13%) han assolit uns millors resul-
tats, seguits de l’Strenes i l’acústica, que s’han 
vist desplaçats en rebaixar fins al 23% la pre-
sència femenina. una dada del line-up de la ma-
joria de festivals catalans és que la presència fe-
menina ja supera la quantitat de grups mixtos, 
excepte el cas singular del tradicionàrius (11% + 
48%). amb tot, en el global dels Països Catalans 
només s’ha passat del 14% de dones el 2017 al 
16% el 2018, i, amb uns resultats encara pitjors, 
a la resta de l’Estat espanyol la mitjana als fes-
tivals ha estat de només l’11% d’artites femeni-
nes, amb un mínim augment respecte al 9% del 
2017 (dades de mYm).

EL PACTE AnGLOsAXÓ
la tendència a favor de les dones als festivals 
s’observa a escala mundial. l’estudi del 2018 
realitzat per la BBC a la desena de principals 
festivals britànics ha indicat que un 13% dels 
artistes eren dones i un 9% grups mixtos, amb 
un global del 22% que s’acosta a la quarta part 
dels bolos però per sota de la mitjana catala-
na. Per lluitar contra aquesta discriminació, 
45 festivals britànics i nord-americans s’han 
compromès a assolir un equilibri de gènere 
abans del 2022, amb el KeyChange 50:50, tot 
i que alguns sectors es pregunten si cal espe-
rar tant de temps. Els millors cartells anglesos 
del 2018 han estat els del latitude (30% dones) 
i el Bestival (29%), mentre que la menor pro-
porció s’ha atribuït al Wireless (5%). arran d’un 
tuit viral de la cantant lily allen en què denun-
ciava la graella –“la lluita és real”– els promo-
tors van haver d’anunciar la creació d’un esce-
nari femení addicional amb 20 artistes per dia 
durant les tres jornades del festival. i, per si fos 
poc, el Festival republic també va oferir estudi 
de gravació gratuït per a 36 artistes més a tra-
vés del seu programa reBalance.
El seguiment de la balança de gènere als festi-
vals també el realitza cada any la revista nord-
americana Pitchfork sobre vint grans festi-
vals, sobretot dels Estats units. l’exploració 
dels resultats del 2018 ha apuntat que la igual-
tat de gènere als festivals va millorant, i que 
s’ha passat del 14% de dones el 2017 al 19% el 
2018, mentre que la presència de grups mix-
tos es manté vora l’11%. Per tant, 7 de cada 10 
artistes que han actuat als festivals dels Estats 
units són homes o grups masculins. tot i això, 
si bé el 2017 no hi va haver cap festival que as-
solís l’equilibri de gènere, el 2018 hi ha tres ca-
sos paritaris (FYF, Pitchfork i Panorama). Pel 
que fa a estils, l’electrònica, el hip-hop i l’indie 
han aportat més veus femenines respecte a la 
majoria masculina del rock i el pop.
Finalment, en l’àmbit del jazz el darrer estu-
di mundial, del 2014, indica que la suma de la 
presència de dones vocalistes (16%) i instru-
mentistes (8%) no arriba a la quarta part de 
les programacions (24%), una dada també per 
darrere de la mitjana dels festivals de pop-
rock, electrònica i folk avaluats per l’anuari.

Evolució de dones i grups 
mixtos als festivals catalans

60%

40%

20%

0%

dones Mixtos

Font: Elaboració pròpia
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dones Mixtos

Comparativa 2018/2017

GuiTAr BCn

BiOriTME

CArA B

PriMAvErA sOund

TrAdiCiOnàrius MiL·LEnni

sTrEnEs

ACúsTiCA

rOCkFEsT

CAP rOiG

ACAMPAdA JOvE

vidA

CAnET rOCk

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

sÓnAr

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

GuiTAr BCn 37*

32%

BiOriTME 58*

36%

CArA B 15*

27%

PriMAvErA sOund 185*

30%

MiL·LEnni 40*

28%

sTrEnEs 35*

23%

ACúsTiCA 31*

23%

sÓnAr 138*

21%

CAP rOiG 27*

19%

21%
CruïLLA 52*

rOCkFEsT 49*

12%

TrAdiCiOnàrius 48*

11%

ACAMPAdA JOvE 28*

11%

vidA 63*

11%

CAnET rOCk 14*

7%

dones solistes i grups femenins

CruïLLA

2017
2018

AnuAri dE LA MúsiCA 2019    11



On vAn LEs ALuMnEs?
Per entendre el paper de la dona en els àm-
bits professionals de la música cal analitzar 
abans quina és la seva participació a les es-
coles d’ensenyament musical. de manera glo-
bal, les dones que el 2018 han estudiat música 
a Catalunya són majoria i representen el 54% 
dels alumnes. Però la resposta és inversa en 
comprovar com aquesta paritat –o major pre-
sència– de les nenes va disminuint de manera 
dramàtica a mesura que s’assoleixen graus su-
periors. Per contra, el professorat és sobretot 
masculí, i només 3 de cada 10 mestres de mú-
sica són dones (33%). 
Segons dades del departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya, al curs 
2017-18 a les escoles de música elemental 
(64.177 alumnes) les dones han representat 
un 54% enfront del 46% d’homes. En totes les 
franges d’edat es garanteix la paritat. i, encara 
més, en el grau professional (3.707 alumnes) 
el nombre de dones s’ha incrementat fins al 
57%, especialment en el target de 13 a 15 anys. 
En aquesta fase els joves estudien sobretot 
piano i violí, però les noies també es decan-
ten per la flauta travessera (11%) i el violoncel 
(7%), mentre que els nois –molt més diversi-
ficats en la tria de l’instrument– opten per la 
guitarra (8%) i la trompeta (7%). 
El gran desequilibri s’ha produït en l’accés a 
les tres escoles superiors de música catala-
nes (1.404 alumnes a l’Esmuc, liceu i taller de 
músics el curs 2018-19), en què les dones han 
suposat només el 38% i la discriminació feme-
nina hi queda palesa. la pèrdua d’interès per 
la música pot ser fruit de diversos factors, però 
la realitat és que el gap de la professionalitza-
ció femenina també és evident en el personal 
docent i, posteriorment, en els cartells de con-
certs i festivals. i pel que fa al personal docent, 
la falta de partitat també és evident. En l’etapa 
elemental la proporció és de 45% de professo-
res de música; en els graus professionals cau 
al 43%, i, de manera preocupant, a les escoles 
superiors només són el 23%.
“no és difícil trobar artistes femenines emer-
gents al mateix nivell que homes. des de pia-
nistes com Yuja Wang o khatia Buniatishvili 
fins a cantants com sílvia Pérez Cruz, Andrea 
Motis o rosalía, la presència de dones que 
han aconseguit un públic fidel no és menor. 
Cada cop hi ha més consciència del talent per 
damunt de clixés, i això, com a societat, ens fa 

millors”, assegura la directora artística adjun-
ta del Palau de la música, mercedes Conde. i 
com moltes de les persones consultades per 
l’anuari, opina que si bé amb instrumentis-
tes i cantants hi ha un cert equilibri, això no 
passa en altres àmbits: “Encara hi ha molt de 
camí per recórrer en la paritat entre composi-
tors o directors d’orquestra. Cal posar el focus 
educatiu en tots dos àmbits, perquè mentre 
no hi ha hagi equilibri en aquestes disciplines 
serà difícil que traspuï en l’àmbit professional. 
amb tot, actualment es viu una efervescència 
de dones directores en el panorama internaci-
onal en concerts de primer nivell”.

siMFÒniQuEs i invisiBLEs 
l’estudi On són les dones de la música sim-
fònica?, elaborat per l’associació Clásicas y 
modernas –que inclou dades de les quatre 
grans orquestres dels Països Catalans (OBC, 
Osv, OsiB i Ov)–, ha deixat en evidència la 
nul·la visibilitat de les dones en les obres pro-
gramades la temporada 2016-17 (0,9%), i el to-
tal de compositores (1,8%), directores (2,9%) 
i concerts dirigits per dones (2,8%). la presi-
denta de l’associació, anna Caballé, ho valora: 
“Hi ha una clara discriminació de la indústria 
de la clàssica en la creació i direcció musical 
femenina, sense cap base que ho sustenti. als 
conservatoris un terç dels estudiants que aca-
ben els estudis són dones, i no tenim cap dub-
te que aquesta relació s’igualaria si les pers-
pectives professionals fossin les mateixes”. 
la directora artística del liceu, Christina 
Scheppelman, es reafirma en la idea: “Els úl-
tims vint anys ja hi ha hagut més dones que han 
estudiat direcció d’orquestra i en conseqüèn-
cia han sorgit excel·lents talents que treballen 
en orquestres simfòniques i d’òpera-ballet”. Per 
tal que el corrent s’estengui, Scheppelmann fa 
notar: “les escoles han d’estimular més dones 
per a la composició. l’off liceu, per exemple, 
ja ha presentat diverses obres de dones. El rep-
te és que les obres contemporànies atreguin 
nou públic com ho fan les clàssiques, però cal 
estimular la creació”. Entre les compositores 
internacionals, segons la directora, ja són re-
ferencials Judith Weir, Jennifer Higdon, Thea 
Musgrave, rachel Portman, Mizzy Mazzoli, 
Judith Bingham o sofia Gubaidulina, igual 
com en el seu moment també ho van ser Clara 
schumann, Alma Mahler, Barbara strozzi, 
Fanny Mendelssohn o nadia Boulanger.

dones a les escoles de música de Catalunya

Miguel Zamarripa

Anna Caballé
presidenta de l’associaciÓ 
clásicas y Modernas

director tècnic  
del festival bioritMe

El sector diu...

Mercedes Conde 

“Cada cop hi ha 
més consciència 
del talent per sobre 
de l’aparença o els 
clixés de gènere, i 
això, com a societat, 
ens fa millors.”

“Hi ha una clara 
discriminació a la 
música clàssica en  
la creació i direcció 
musical femenina, 
sense cap base  
que ho sustenti.”

“Hem impartit 
formació de gènere  
a personal i artistes, i 
ha estat un èxit, amb 
una gran rebuda del 
públic i resultats mai 
vistos en un festival.”

directora artística adjunta  
del palau de la Música catalana
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Alumnes i professores de música

ALuMNES PROFESSORAT

Escoles de música elemental

total d’alumnes

dones Homes

54% 45%

46% 55%

64.177

ALuMNES PROFESSORAT

Escoles superiors de música

total d’alumnes

1.403

38%

62%

23%

67%

ALuMNES PROFESSORAT

Grau professional

total d’alumnes

3.707

57%

43%

43%

57%

el maig del 2019 s’ha celebrat la primera edició 
del festival feminajazz, organitzat per patricia 
kraus i beatriz ortega, nascut amb la voluntat de 
mostrar el talent de les dones del jazz, en una pri-
mera edició simultània a olot, valència, Madrid, 
cambados i saragossa. el feminajazz aposta per 
les dones instrumentistes, per redreçar i rever-
tir les dades del 2014, que analitzaven sis festivals 
europeus de jazz de referència i determinaven 
que només el 24% del músics programats són do-
nes, un 16% vocalistes i un 8% instrumentistes.

Vocalistes i 
instrumentistes 
de jazz

dones 
(vocalistes)

dones 
(instrumentistes)
Homes

jazz  
montreux

27%

16%

9%

0%

19%

32%

Heineken 
jazz

jazz 
madrid

jazz 
Granada

northSea 
Fest

jazz 
Copenhagen

100%

73%

84%

91%

81%

68%

Font: departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2017-18) i escoles superiors de música (ESmuC, taller de músics i liceu) del curs 2018-19.

l’associació clásicas y Modernas per la igualtat de gènere en la cultura 
ha elaborat a escala estatal l’estudi On són les dones de la música simfò-
nica?, on es visualitza la subrepresentació femenina en obres i composi-
tors i la manca de directores d’orquestra, amb una inèrcia que es perpe-
tua. de l’àmbit dels països catalans s’hi han inclòs l’Orquestra simfònica 
de Barcelona i nacional de Catalunya (OBC), l’Orquestra simfònica del 

vallès (Osv), l’Orquestra de valència (Ov) i l’Orquestra simfònica de les 
illes Balears (OsiB). de 327 obres programades, les 3 escrites per dones 
només representen el 0,9%; de 309 compositors tan sols 2 (1,8%) han es-
tat dones; de 34 directors únicament s’ha contractat 1 dona (2,9%), i del 
total de 668 concerts, únicament 3 (2,8%) han estat dirigits per dones. a 
la resta de programacions de l’estat espanyol la proporció és semblant. 

dones en la música simfònica Font: Clásicas y modernas - temporada 2016-17

Font: Feminajazz 2014

dones als festivals de jazz

0% 20% 40% 60% 80%

Obres programades 
d’autores femenines

Compositores 
programades

Directores 
programades

Concerts dirigits  
per dones

0,9% 1,8% 2,9% 2,8%

99,1% 98,2% 97,1% 97,2%

Font: Elaboració pròpia

total

16%

8%

24%

76%
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un sECTOr dOMinAT PEr HOMEs
un cop analitzat l’estat de la qüestió en l’en-
senyament musical i els festivals, l’anuari de 
la Música també ha abordat la presència de 
les dones en la indústria musical catalana, i la 
conclusió no és tampoc positiva, tot i que les 
dones representen un 38% del personal con-
tractat –amb un 9% de directives respecte al 
total– a companyies de management i pro-
motores, sales i segells discogràfics. la re-
alitat registrada el 2018 indica que només 
hi ha un 16% d’empresàries en el sector ca-
talà de la música, segons les dades aporta-
des per la patronal integrada a l’associació 
Professional de representants, Promotors i 
mànagers de Catalunya (arC), l’associació 
de Sales de Concerts de Catalunya (aSaCC) 
i el sector discogràfic representat per l’asso-
ciació de Productors i Editors Fonogràfics i 
Videogràfics Catalans (aPECat) i Productors 
associats de Fonogrames (PaF).
les 72 sales de concerts catalanes són les que 
han aconseguit la xifra més alta: 13 equipa-
ments amb dones propietàries o direccions 
mixtes (18%). Els casos més rellevants són la 
sala razzmatazz a Barcelona, que té un equip 
directiu format per 12 dones, o la Salamandra 
a l’Hospitalet de llobregat, amb dues fèmines 
al capdavant. les dones treballadores a sales 
són el 42% respecte als homes, però només 
un 12% d’aquestes tenen càrrecs directius.
la booker i promotora de razzmatazz ivone 
lesan, fundadora de mujeres de la industria 
de la música (mim), fa aquest diagnòstic: “El 
problema real és en la progressió de la dona 
en la indústria. la falta de polítiques d’igual-
tat i d’oportunitats contribueix en el fet que, 
quan una parella decideix tenir un fill, sigui ella 
la que sacrifica la carrera, quan en realitat si 
es repartís al 50% això no passaria, i en dirí-
em conciliació”. a això s’hi suma la idea de li-
deratge basat en el poder: “En lloc de la col-
laboració, el model anacrònic és el del ‘líder’, 
que en realitat no ho és tant, i busca en el seu 
successor algú similar, principalment homes, 
i així és com es perpetua la manca de dones 
representant càrrecs directius en la indústria. 
tant de bo la creixent professionalització del 
sector, i el canvi generacional, signifiquin un 
canvi cap a models laborals més dinàmics i fe-
ministes, que contribueixin al desenvolupa-
ment natural de la indústria musical de mane-
ra transparent, professional i innovadora”.

MànAGErs i EMPrEnEdOrEs
les empreses d’arC dirigides per dones o de 
direcció mixta són tan sols un 14%, de mane-
ra que de 63 mànagers, promotors i represen-
tants únicament 9 tenen una direcció femeni-
na. En el conjunt de personal, el percentatge 
de dones treballadores de la indústria del di-
recte assoleix un paritari 48%, del qual un 28% 
tenen responsabilitats directives –sobretot 
d’empreses petites i mitjanes–, tot i que l’equip 
tècnic femení és només l’11%. les mànagers 
emprenedores han d’estar disposades a tots 
els papers de l’auca, com la directora de tEm 
Produccions, Cristina torres, que desenvolupa 
contractació i disseny artístic de festivals, lo-
gística i producció, ticketing, publicitat i màr-
queting, patrocinis, lliurament i justificació de 
subvencions o gerència i administració. torres, 
que treballa al sector des del 2000 i ha progra-
mat músiques Sensibles, Empúries - Fòrum 
romà, Vinya&art i talarn music Experience, 
constata aquesta percepció: “la indústria de 
la música té molta presència femenina arreu. 
Hi ha una pila de professionals en diferents 
àmbits, però la majoria de les empreses de 
la indústria musical són dirigides per homes”. 
Finalment, si ens fixem en l’àmbit discogràfic, 
les companyies de l’aPECat i PaF dirigides per 
dones també són un minoritari 14%, que equi-
val a la xifra residual de 13 segells d’un total de 
91. El personal femení és també el més baix, 
amb només el 30%, per bé que moltes d’aques-
tes dones tenen càrrecs directius (43%).
l’educació ha de començar de petits, com sap 
l’animadora i editora des del 1999 de totSona 
records, dàmaris Gelabert, productora i pro-
fessional de l’educació: “Queda molt per fer, 
falten grups liderats per dones i més grups 
femenins. Cal més presència als cartells de 
festivals i concerts i per descomptat a la ma-
teixa indústria... a l’empresa som majoritàri-
ament dones i des de la nostra influència tre-
ballem per la coeducació i lluitem diàriament 
per deixar enrere els rols i estereotips de gè-
nere”. tothom que treballa en el tema sap que 
el problema és estructural. un estudi de la lle-
gendària marca de guitarres Fender diu que 
les dones són el 50% de guitarristes principi-
ants i aspirants, i amb això està ajustant els 
objectius de màrqueting. Però elles, quan ja 
no són adolescents, malauradament sovint te-
nen menys temps perquè encara han d’assu-
mir la majoria de tasques familiars.

dones a la indústria musical a Catalunya

Carme Tasias

Dàmaris Gelabert
directora de la proMotora 
i segell totsona

Màrqueting, preMsa i proMociÓ  
de la proMotora i segell Musicbus

El sector diu...

Ivone Lesan

“Tant de bo la creixent 
professionalització 
del sector i el 
canvi generacional 
signifiquin anar cap 
a models laborals 
més dinàmics i 
feministes.”

“Manca més 
presència femenina 
en els cartells 
de molts festivals 
i concerts i, per 
descomptat, en la 
indústria musical.”

“Quan fas carretera 
t’adones que en 
aquest negoci la 
paritat no existeix. 
Com si nosaltres 
no poguéssim fer 
de road managers...”

bOOker i proMotora  
de la sala razzMatazz
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indústria de la música per sectors

l’associació professional de representants, promotors i 
Mànagers de catalunya (arc) ha recollit per primer cop 
les dades de gènere del sector per visibilitzar la presèn-
cia femenina a les empreses, la majoria unipersonals. 
del total de 63 les empreses només 9 estan dirigides per 
dones (14%): beba 33, sun Music, taller de Músics, edr 
festes, la Música amanseix les feres, nacar, totsona, 
vesc i to be confirmed, la majoria mitjanes i petites 
companyies. tot i això, els darrers anys la xifra ha cres-
cut de manera exponencial, tenint present que el 48% 
del personal dels associats a l’arc són dones, una terce-
ra part (28%) són càrrecs directius, i només l’11% del per-
sonal tècnic contractat el 2018 han estat dones.

un altre àmbit minoritzat per a les dones empresàri-
es és el discogràfic, ja que només hi ha un 14% d’em-
presàries fonogràfiques, 13 segells femenins d’un to-
tal de 91 companyies. La PAF aporta un 11% de direc-
tores i l’APECAT un 3% –Judith Coll (sota la Palmera), 
Helena Curto (Bona Tarda), Maria Blay (Halley records) 
i Mercè García-Cascón (Columna Música)–, tot i que 
sota els propietaris sovint hi sol haver directores gene-
rals o label managers, com ara verònica Casas (Blanco 
y negro), sabine Eduardhuygaerts (Música Global) o 
Anna romeu (El segell del Primavera). La xifra del per-
sonal femení a les discogràfiques (30%) és la més baixa 
dels sectors de la indústria musical, si bé d’aquestes un 
43% té responsabilitats directives. 

Les sales de concerts semblen més diverses i tenen un 
major percentatge d’empresariat femení i equips mix-
tos (18%). d’entre 72 membres de l’Associació de sales 
de Concerts de Catalunya (AssAC) hi ha 4 sales amb 
directores (Barts, Els Pagesos, La sonora de Gràcia i 
Apolo), 4 de codirigides per dones (El Cafè del Casal, El 
Paraigua, koitton Club i L’Oncle Jack), 2 de gestionades 
per cooperatives mixtes (Euskal Etxea i Jazz Cava) i 3 
amb propietàries i gestores fèmines (voilà, Cafè Ocaña 
i Meteoro). A més, hi ha una desena d’equipaments que 
estan regentats per dones (La Capsa, Zero, Cafè slàvia, 
vol...), i també locals amb programadores i directores 
financeres (razzmatazz, sidecar, Lo Quiosc...). El 42% 
del personal de les sales de concerts són dones, però 
només el 12% d’aquestes té responsabilitats directives.

Empreses amb personal paritari

Segells amb dones directives

Sales més femenines

Indústria del directe  
(ARC)

Sales de concerts  
(ASACC)

Segells discogràfics  
(APECAT-PAF)

empresàries

14%

treballadores
48%
(28% directives)

(12% directives)

treballadores
42%

(43% directives)

treballadores
30%

treballadors
52%

treballadors
58%

treballadors
70%

18%

14%

empresaris

86%

APECAT 3%
PAF 11%

82%
empresaris

empresaris

86%

63*

72*

91*

Font: Elaboració pròpia. (*) Quantitat d’empreses associades a les entitats sectorials

dones Homes

empresàries

empresàries
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mujeres de la industria de la música va néi-
xer el setembre del 2016 al mercat de música 
Viva de Vic. la decisió de crear l’associació 
en un temps rècord de dos mesos va ser fruit 
d’una concatenació de fets que s’havien pro-
duït els mesos previs a madrid, Barcelona i 
la Corunya. Van ser reunions de dones que, 
compartint experiències professionals, vam 
concloure que era necessària la creació d’una 
plataforma on les professionals del sector po-
guessin generar la visibilitat i realçar el pro-
blema de la desigualtat de gènere.
la mim és una associació intergeneracional 
on convergeixen, d’una banda, el cansament 
de les dones més grans, que veiem la lentitud 
dels canvis dels entorns de presa de decisi-
ons en els quals les dones són una minoria, i 
de l’altra, la impotència de les joves que, amb 
una altíssima formació i capacitació, són lluny 
d’arribar a un estatus professional en una in-
dústria envellida i masculinitzada.
Hem mirat el sector sovint de manera benvo-
lent i ens ha semblat més obert, però no està 
exempt de discriminació. la discriminació la-
boral ocorre quan dos treballadors o treballa-
dores amb capacitats similars en termes de 
productivitat són tractats de manera diferent 
pel fet de tenir característiques personals di-
ferents, com ara el gènere, la raça, l’edat, la 
nacionalitat o l’orientació sexual (arrow, 1973).
l’any 2018 la mim va rebre el Primavera 
award, que va activar una aliança i un com-
promís amb la igualtat per part del festival. 
a més d’una programació paritària, fita his-
tòrica en un format de festival, es va consoli-
dar la col·laboració a través d’insumisas, sec-
ció que va obrir vies de debat sobre la cir-
culació del pensament feminista en tots els 

àmbits de la cultura, amb un caràcter com-
batiu que es fa explícit des del seu mateix 
nom i subtítol: dona, cultura i política sota el 
conservadorisme.
Hem participat al mmVV, BimE, international 
live music Conference (londres), mutEK, 
jazz i am, Eurosonic, Ellas Crean, Foro dC 
en Vivo (Bogotà) o Feminisons (lilla), entre al-
tres. Hem impartit tallers a Àlaba i Castelló, 
s’ha realitzat debats i conferències a les uni-
versitats de Barcelona (uB), autònoma i 
Carlos iii de madrid, Sevilla i múrcia, així com 
formacions en postgraus i màsters. 
Estem realitzant un estudi sobre la situació 
de les dones en la indústria musical, amb la 
Carlos iii de madrid i l’ajut del inaEm. Hem 
rebut el premi a l’associacionisme 2019 de 
l’amjm. tenim 348 sòcies, 100 professionals 
llistades i 3.535 seguidors a xarxes, i a més 
hem vist canvis de rumb en jurats desiguals i 
panells on s’han introduït professionals dones 
que no s’hi havien convidat prèviament. 
observem un increment del 13% de dones als 
escenaris –aquí el mèrit és dels programa-
dors, però la inspiració és nostra–, després de 
gairebé tres anys treballant sense pausa per 
aconseguir la visibilitat de la dona. diverses 
comissions treballen permanentment per 
aconseguir els nostres objectius. i al setem-
bre la mim entrarà a formar part de l’obser-
vatori de Gènere del ministeri de Cultura. 
la música és present al nostre dia a dia i això 
la converteix en un element que pot ser pro-
fundament transformador, per combatre l’et-
nocentrisme, el classisme i l’androcentrisme.

CArMEn ZAPATA
PrESidEnta dE mujErES dE  
la induStria dE la múSiCa (mim)

Els tres anys  
de mim

“La música pot ser 
un element 

profundament 
transformador 
per combatre 

l’etnocentrisme, 
el classisme i 

l’androcentrisme”
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Estat de la qüestió

12 dones x 
12 reptes de futur
les dones prenen la paraula. l’AnuAri de lA MúsicA 2019 
ha ofert a 12 dones capdavanteres de les institucions  
i la indústria musical catalana que exposin i plantegin 
quins són els reptes de futur de l’estat de la Música. 
segons un estudi de la investigadora de la universitat  
de valència i assessora de coeducació i igualtat de la 
generalitat valenciana, ana lópez navajas, les dones 
sols representen el 7,6% dels continguts del que s’estudia 
a l’eso. des d’aquest nivell fins als estudis superiors i 
el món laboral hi ha tot d’abismes per salvar i revertir. 
però ¿es fa tot el possible per no ignorar les aportacions 
femenines? la història no es pot repetir 
eternament perquè quan es parli de 
dones es faci només de quatre noms 
a escala internacional perquè en un 
país concret no hi ha prou artistes 
compositores o directores 
d’orquestres. ara que l’accés als 
estudis i als càrrecs directius  
és possible, tot i que no 
equitatiu encara, hi ha 
l’oportunitat d’ampliar  
el talent femení arreu. 
les propostes per 
revertir la situació  
arriben d’entitats,  
associacions i  
referents de tots  
els àmbits del  
sector musical.
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El sector musical fins ara ha estat 
prominentment masculí, sobre-
tot en els càrrecs de direcció de 
les estructures de poder. res és 
automàtic i els canvis cal fer-los 
de manera orgànica, però a l’ins-
titut ramon llull som 65 perso-
nes a la plantilla, de les quals 49 
són dones i 16 són homes. l’irl 
es va crear el 2002 i des de lla-
vors la direcció de la institució no 
havia recaigut mai en cap dona, 
fins que el 2018 s’ha incorporat 
iolanda Batallé al timó. aquest fet 
ha suposat un canvi importantís-
sim. Pel que fa a la resta de perso-
nal directiu, tenim dones dirigint 
tres de les quatre àrees específi-
ques, concretament literatura, 
llengua i Gerència. a més, l’insti-
tut està compromès amb la pers-
pectiva de gènere; es treballa en 
un pla d’igualtat que tindrà un 
abast més enllà del purament le-
gal, i que es concep com a eina 
per promoure polítiques culturals 
amb perspectiva de gènere que 
permetrà diagnosticar, proposar 
actuacions i efectuar millores en 
matèria d’igualtat. a més, la for-
mació ha de facilitar implementar 
la transversalitat de gènere en els 
àmbits específics d’actuació. Cal 
fer un esforç d’interès per trobar 
més referents femenins. 

la llei 17/15, de 21 de juliol, so-
bre igualtat Efectiva de dones 
i Homes estableix en el seu arti-
cle 24 apartat d que els poders 
públics han de “fomentar que en 
les manifestacions culturals no es 
reprodueixin estereotips ni preju-
dicis sexistes, i promoure la cre-
ació i la divulgació d’obres que 
presentin innovacions formals fa-
vorables a la superació de l’an-
drocentrisme i del sexisme”, així 
com, segons l’apartat f, “garan-
tir que les produccions culturals 
públiques incorporin una visió no 
sexista i no androcèntrica, i po-
tenciar que els centres de crea-
ció cultural afavoreixin la creació 
i la difusió de les obres culturals 
d’autoria femenina”. El repte per 
a la indústria musical és treballar 
per la visibilització de les profes-
sionals de la creació i la produc-
ció, de manera que la meitat de 
la població estigui adequada-
ment representada i no sigui ex-
closa dels escenaris i la resta de 
vies de difusió i reproducció mu-
sical. igualment, la indústria hau-
rà de parar atenció als continguts 
que es canten de manera que el 
mandat dels estereotips de gène-
re deixi de ser la cançó dominant, 
i superar la càrrega de sexisme i 
violència de les seves lletres.

En l’àmbit de la música clàssica, 
que és el que ha centrat la major 
part de la meva carrera profes-
sional a l’auditori de Barcelona, 
és molt habitual rebre grans so-
listes dones sobretot amb ins-
truments com el violí o el pia-
no. artistes com la pianista xi-
nesa Yuja Wang o la violinista 
neerlandesa Janine Jansen han 
omplert la Sala 1 diverses vega-
des. En l’àmbit dels nous talents 
cada any programem el festival 
Emergents, on cada vegada hi ha 
més presència de dones, com ara 
la barcelonina Maria Florea i la 
madrilenya sara Ferrández. Cal 
destacar el paper que juguen do-
nes compositores com la catala-
na raquel García Tomás en l’àm-
bit de les músiques de nova cre-
ació, i que vam tenir de resident. 
a l’auditori el gran canvi ha vin-
gut les últimes dues tempora-
des, en què la perspectiva de gè-
nere és present a l’hora de pro-
gramar i de comunicar. i el repte 
evident és que som molt lluny de 
tenir programacions veritable-
ment paritàries en tots els àm-
bits i equips directius mixtos que 
tinguin capacitat de decisió real. 
Però ja hem fet un primer pas col-
lectiu important, que és prendre 
consciència de la situació.

la meva vida professional ha es-
tat vinculada a les lletres. a la mú-
sica hi vaig arribar per afició per-
sonal i perquè a la meva família 
n’hi havia tradició: el meu avi va 
tocar el fiscorn a formacions com 
ara La Principal de Llagostera, 
La Principal de sant Celoni i La 
Lira de sant Celoni. Era un gran 
afeccionat a les sardanes. Com 
en tants altres àmbits, el predo-
mini és masculí, i la dona hi ha 
quedat invisibilitzada. les dones 
han tingut un presència grandís-
sima en el cant, més que no com 
a instrumentistes o composito-
res. amb tot, aquest desnivell 
s’està corregint. El Govern vet-
lla per complir amb els criteris 
de paritat. En totes les polítiques 
que impulsa el departament de 
Cultura això es té molt present. 
Per exemple, a la llei de règim 
jurídic i de Procediment de les 
administracions Públiques s’esta-
bleix que els projectes de dispo-
sicions reglamentàries han d’anar 
acompanyats, entre altra docu-
mentació, d’un informe d’impac-
te de gènere. aquest determini 
es concreta en molts punts: des 
d’implementar un llenguatge no 
sexista fins a la funció del ConCa 
de vetllar per la igualtat d’oportu-
nitats entre homes i dones. 

Maria Lladó
Coordinadora dE múSiCa a 
l’inStitut ramon llull (irl)

Treballar 
en un pla 
d’igualtat

núria Balada
PrESidEnta dE l’inStitut 
CatalÀ dE lES donES (iCd)

visibilitzar 
l’autoria 
femenina 

Lisi Andrés
CaP dE ComuniCaCió 
dE l’auditori dE BarCElona

Lluny de 
programacions 
paritàries

Mariàngela 
vilallonga
ConSEllEra dE Cultura dE 
la GEnEralitat dE CatalunYa

La Generalitat 
vetlla la paritat

“L’IRL es va crear 
el 2002 i des de 
llavors la direcció 
de la institució 
no havia recaigut 
mai en cap dona, 
fins al 2018”

“Els poders públics 
han de fomentar 
manifestacions 
culturals que no 
reprodueixin els 
models i prejudicis 
de gènere”

“En perspectiva 
de gènere 
hem fet un primer 
pas col·lectiu 
important, que 
és prendre’n 
consciència”

“Els projectes 
de disposicions 
reglamentàries 
han d’anar 
acompanyats d’un 
informe d’impacte 
de gènere”
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12 dones x 12 reptes de futur

Soc l’encarregada de la dinamit-
zació del taller de músics des de 
l’any 2012. El meu paper ha es-
tat promocionar joves talents del 
planter, intentant facilitar la incor-
poració dels seus projectes mu-
sicals al circuit professional. En 
aquests anys de tasques de pro-
moció del talent jove i producció 
al taller de músics he vist créixer 
i despuntar artistes com ara Eva 
Fernández, una de les referents 
femenines del jazz fet a casa nos-
tra, i d’altres artistes que també 
estan desenvolupant una exitosa 
carrera com saphie Wells, rocío 
seligrat (veu del grup femení 
sommeliers), Clara Fiol (guanya-
dora del guardó a millor artista re-
velació dels Premis Enderrock de 
la música Balear)...actualment 
treballem amb sara Terraza, una 
artista molt jove que de ben segur 
que esdevindrà una de les veus 
femenines de pop-soul a tenir 
molt en compte. Ens trobem en 
un moment molt important en la 
conscienciació per a l’assoliment 
de la igualtat de gènere en l’àm-
bit de la música en viu, i aquest és 
el primer pas per continuar avan-
çant. Personalment a la meva em-
presa no m’he sentit mai en desi-
gualtat. de fet, som un plantilla 
majoritàriament femenina.

He treballat de road manager de 
Xeic! i de microfonista de Marky 
ramone, a més de fer aques-
ta feina en molts esdeveniments 
(Primavera Sound, Sónar, Vida, 
Cruïlla, Bioritme, Esperanzah...). 
treballo més en festivals que 
en sales i teatres, on sí que hi 
ha més presència de tècniques. 
Entre les artistes amb qui he tre-
ballat i que han arribat a tenir 
un públic important hi ha roba 
Estesa, Mafalda, iseo, Judit 
neddermann... i amb La Otra he 
pogut veure’n l’evolució. treballo 
a la part tècnica dels concerts, i 
en aquest sector tinc mil anècdo-
tes per explicar, com quan toca 
carregar o descarregar un camió, 
i el personal de les empreses que 
porten el material se t’acosta i et 
diuen: “tranquil·la, ja ho faig jo, 
no ho agafis que pesa”. i quan ve-
uen que pots fer-ho et diuen, o 
comenten entre ells: “ai, doncs 
sí que està forta”. Se sorprenen 
que tinguis força física, com tam-
bé segons qui se sorprèn quan la 
teva feina està ben feta (no cal dir 
que si ets un home sovint no hi ha 
lloc per al dubte). Costa el doble 
demostrar que som bones pro-
fessionals. El gran repte és que et 
vegin com un company més i que 
aconseguim ser moltes més.

Soc tècnica de so i he treba-
llat a festivals com l’Embassa’t, 
el Primavera Sound, l ’acam-
pada jove, el Cruïlla... i tam-
bé en espectacles musicals. a 
més, he fet tasques de regido-
ria i producció a certàmens com 
el Bioritme. a dalt de l’escenari, 
amb les artistes, passa igual que 
amb les tècniques, costa veu-
re-hi dones. Personalment sem-
pre procuro comptar el percen-
tatge de dones a les programa-
cions dels festivals, i és ben trist 
que ho acabi celebrant quan són 
un 20% de cartell... Per sort cada 
cop hi ha més bandes femenines 
que ocupen un lloc en un pano-
rama ben poc equitatiu: roba 
Estesa, Tribade, Balkan Paradise 
Orquestra... són propostes molt 
interessants i amb un públic fidel. 
l’accés a la indústria de la músi-
ca per part d’homes i dones és 
un tema complicat d’abordar. les 
dones en general hem de fer un 
sobreesforç per ser valorades o 
que se’ns tingui en compte de la 
mateixa manera. és un món com-
pletament masculinitzat és una 
lluita constant aconseguir que no 
sorprengui veure’ns pels escena-
ris, a dalt i al voltant. és un món 
molt exigent en molts sentits, i 
has de saber on et fiques.

des del 2004 soc la gerent de 
l’amjm, que ara celebra 30 anys. 
Quan vaig entrar ja hi vaig tro-
bar dones amb una carrera con-
solidada, com Carme Canela i 
Laura simó (vocalistes) i Elisabet 
raspall (pianista i compositora), 
o Giulia valle (contrabaixista i 
compositora), totes referents per 
a generacions posteriors. Sempre 
m’ha agradat que més enllà de les 
vocalistes es pensi en les instru-
mentistes, en especial en instru-
ments en què no hi ha gaire pre-
sència femenina, com ara Laia 
Fortià a la bateria. i en les compo-
sitores, a banda d’intèrprets, com 
és el cas de sabina Witt. El repte 
és aconseguir programacions pa-
ritàries. darrerament he assistit 
a la selecció de dues programa-
cions en l’àmbit del jazz, i de les 
propostes rebudes només un 15% 
estaven liderades per dones. això 
dificulta el plantejament d’un car-
tell paritari tot i que aquesta si-
gui la voluntat de l’organització. 
En un futur això canviarà, perquè 
cada cop hi ha més formacions 
liderades per dones o aquestes 
hi tenen un paper més rellevant. 
adreçar-se a escoles de música 
on es formen les futures profes-
sionals de la música pot ser una 
bona manera de treballar-hi.

Marta 
vallespin
dinamitzadora d’aCtiVitatS 
dEl tallEr dE múSiCS (ESEm)

Créixer i 
despuntar 
amb èxit

vero Barrajón
tèCniCa dE So i miCroFonia,  
stage - rOad manager

Tècniques 
en escenaris 
de somni

Margarida 
Fornos
tèCniCa dE So

sobreesforç 
continu per 
ser valorades

Anna veiga
GErEnt dE l’aSSoCiaCió dE 
múSiCS dE jazz i múSiCa mo-
dErna dE CatalunYa (amjm)

Més enllà de 
les vocalistes 
de jazz

“Som en un punt 
molt important 
en conscienciació 
per a l’assoliment 
de la igualtat 
en l’àmbit de la 
música en viu”

“En el camp de 
les tècniques 
som molt poques, 
i per això costa 
el doble demostrar 
que som bones 
professionals”

“Procuro comptar 
quin percentatge 
de dones actuen 
als festivals, i és 
trist que ho acabi 
celebrant quan són 
un 20% al cartell”

“És molt difícil 
plantejar una 
programació 
paritària de jazz, 
tot i que aquesta 
sigui la voluntat 
de l’organització”
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Fa quaranta anys que treballo en 
el sector de la cultura; vint anys 
en la gestió pública (ajuntament 
de Sabadell) i vint en una entitat 
privada (SGaE), sempre amb res-
ponsabilitats de gerència i ges-
tió. al llarg d’aquest temps he 
vist sempre dones treballant en 
el sector i també autores molt im-
plicades en projectes de crea-
ció. a Catalunya tenim creadores 
excel·lents reconegudes interna-
cionalment, però és cert que a 
l’autoria femenina li costa visibi-
lizar-se. les dones creatives, per 
la seva condició, es troben amb 
més dificultats per exercir la seva 
professió. Han de lluitar per po-
der conciliar la seva vida profes-
sional i personal. En alguns ca-
sos he vist com s’aturaven carre-
res d’autores perquè havien triat 
l’opció de ser mares o cuidadores 
dels seus pares o família. i un cop 
frenes o t’atures pots passar a 
l’oblit molt fàcilment. de la totali-
tat de socis de la SGaE residents 
a Catalunya, només hi ha un 21% 
d’autores, tot i que aquesta xifra 
ha pujat els darrers anys. l’entitat 
té un Pla d’igualtat i Conciliació, 
però encara hi ha molt per fer, 
perquè cal promoure la creació 
femenina d’una manera constant 
i també continuada.

Agnela 
domínguez
dirECtora dE ComuniCaCió 
i aCtiVitatS dE la SoCiEtat 
d’autorS i EditorS (SGaE)

sobre  
les autores

“Tenim creadores 
excel·lents, però és 
cert que a l’autoria 
femenina li costa 
visibilitzar-se; cal 
promoure-la encara 
de manera constant”

Els canvis socials exigeixen una 
adaptació constant en formació 
professional. aquest és el desafi-
ament que l’institut de Formació 
Contínua de la universitat de 
Barcelona (il3) ha assumit al llarg 
de més de 25 anys de trajectò-
ria. En aquest sentit, hem creat el 
postgrau en Gestió Professional 
de la indústria musical, de l’artis-
ta al públic, amb la col·laboració 
d’arC i l’acadèmia Catalana de 
la música, la primera edició de la 
qual s’iniciarà l’octubre del 2019. 
amb un mercat cada vegada més 
digitalitzat i consagrat al direc-
te, la indústria de la música exi-
geix més que mai nous perfils 
professionals. la nostra societat 
també exigeix forts canvis en els 
rols i espais que ocupen les do-
nes. això implica un objectiu es-
pecialment desafiant en el cas de 
la indústria musical, tradicional-
ment dominada pels homes. a 
través del nou programa de post-
grau, il3-uB aportarà un qua-
dre docent compost per dones 
destacades dins el sector, com 
Carmen zapata, Eva Faustino, 
judit llimós i Patricia Gabeiras, 
totes clares referents per a un 
alumnat que serà majoritària-
ment femení, amb un 75% de do-
nes matriculades.

des de l’Escola ESart hem dis-
senyat i implementat un pri-
mer grau universitari en Gestió 
de les indústries Creatives a 
Catalunya, juntament amb la Bath 
Spa university del regne unit. 
Entenem les indústries creatives 
com un ventall ampli de sectors 
que tenen necessitats transver-
sals: des de les disciplines cultu-
rals més clàssiques fins a les fór-
mules industrials, empresarials i 
de producció que presenten les 
noves tecnologies. la gran ma-
joria de professionals que treba-
llen en aquests sectors són do-
nes, l’eficiència i efectivitat de les 
quals són extraordinàries. la seva 
capacitat de treballar sota pres-
sió, de ‘multitasca’ i de resolució 
de problemes podrien ser un fac-
tor decisiu en els consells de di-
recció. En canvi, la majoria dels 
directius són homes. Són sostres 
de vidre, al quals no ens deixen 
accedir ni remodelar. El gruix del 
vidre es triplica entre les creado-
res i gestores culturals. tanmateix 
l’actualitat ha convertit la primícia 
en tòpic i aquesta reivindicació 
sembla que ja és cosa del passat, 
tot i que l’evidència encara exis-
teix. Vull creure que és una qües-
tió generacional, i que aviat la re-
alitat serà molt diferent.

Pertanyo a una generació que ha 
entrat en la indústria de la músi-
ca quan la presència de la dona 
es començava a normalitzar. He 
estat sempre envoltada de bons 
companys i companyes i no he 
patit mai discriminació de gène-
re. això sí, veig que encara que-
da molt per fer. dins la meva em-
presa no tinc cap problema, som 
dues dones (louise Samson i jo) 
i les nostres col·laboradores tam-
bé ho són. al segell tenim mol-
tes bandes formades per homes 
i tots ens valoren i ens respecten. 
Pel que fa a la indústria, encara hi 
ha una manca molt gran de do-
nes dirigint projectes o amb càr-
recs importants dins les empre-
ses. i en l’àmbit artístic hi ha dos 
vessants complicats: d’una ban-
da, hem de demostrar contínua-
ment que som vàlides per pujar a 
un escenari, es posen en qüestió 
coses que a un artista masculí no 
se li qüestionarien mai; es treu el 
mèrit a les artistes buscant algun 
home darrere les seves carre-
res. i, d’altra banda, el feminisme 
està de moda, cosa que és mera-
vellosa, perquè les programaci-
ons s’omplen de noms femenins i 
aquest és un pas molt important, 
però és qüestió de negoci, o és el 
moment de trobar la paritat real?

Alba García
ProduCt manaGEr il3 (uB)

Formar noves 
professionals 
com a 
desafiament 

Maria Alonso
CaP dEl dEPartamEnt GEStió  
i ProduCCió En indúStriES 
CrEatiVES (ESart CamPuS)

Eficients, 
efectives i... 
directives

Ana López
ComuniCaCió i mÀnaGEr  
dE HiddEn traCK rECordS  
i PrimaVEra laBEl marKEt

Qüestió de 
negoci o de 
paritat real?

“La societat 
exigeix canvis de 
rols i espais que 
ocupen les dones, 
un objectiu 
desafiant en la 
indústria musical”

“El gruix del sostre 
de vidre es triplica 
en les creadores i 
gestores culturals. 
Vull creure que 
aviat la realitat  
serà molt diferent”

“El feminisme 
està de moda, 
les programacions 
s’omplen de 
noms femenins i 
aquest és un pas 
molt important”
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Opinió
Agnès Juez
EXGErEnt dE l’aSSoCiaCió dE rEPrESEntantS, PromotorS i mÀnaGErS dE CatalunYa 2006-17 (arC)

les programacions dels festivals han estat 
majoritàriament d’artistes masculins, però 
una cosa ha canviat en els últims anys: la co-
mercialització del feminisme. Hi ha hagut mo-
ments en què, quan a algú el titllaven de fe-
minista, era des del menyspreu cap a aques-
ta postura i qui la defensava. Per això ha estat 
emocionant veure la transició del feminisme: 
de l’identificador despectiu a una etiqueta va-
lorada i pugnada. és fascinant observar com 
han evolucionat les actituds i percepcions.
Els darrers anys el feminisme s’ha convertit en 
objectiu comú a través del qual creadors i cro-
nistes musicals avaluen el món. Però què pas-
sa si adoptes el feminisme com una part prò-
pia i la indústria que t’alimenta encara està en-
callada en les desigualtats, alimentades per 
una barreja de sexisme i capitalisme? 
Si parlem de música, el feminisme es conver-
teix, simplement, en punt de conversa brillant 
però viciós, descontextualitzat de les lluites 
reals i necessàries de les dones. les decla-
racions inspiradores sobre apoderament es 
converteixen en actes personals, vendes pun-
tuals i comptes d’accions que impliquen so-
lucions globals. la barrera més gran a la qual 
s’enfronten les dones és la percepció que en 
té la mateixa indústria, i aquesta és molt este-
reotipada, sexualitzada i sense habilitat. 
Fins que no es modifiquin aquestes creences, 
les dones continuaran enfrontades a un obsta-
cle mentre lluiten per les seves carreres pro-
fessionals, perquè seguiran sobreexposades, 
de manera massiva, com a imatge visible d’un 
cartell de festival. és aquesta la idea de pari-
tat? Què hi ha de les dones que formen part 

d’altres grups d’interès del sector com màna-
gers, editores discogràfiques, programadores, 
directores, compositores, arranjadores, músi-
ques, productores, intèrprets, advocades, en-
ginyeres, agents, publicistes i les que em dei-
xo i no em vull deixar? on són? Qui són? no en 
sentim a parlar, no tenim referències. 
Esperem que aviat no calgui escriure articles 
sobre les dones del món de la indústria musi-
cal; que es valori el treball de cadascun/a de 
tots/es i que es parli de treball, de la feina feta 
i que aquests fets siguin normals sense haver 
que parlar de normalitat.
des de la creació, arC sempre ha tingut una 
dona com a gerent, cohesionant els socis i el 
sector. no són poques les tasques pendents, 
s’ha de motivar un major increment d’empre-
sàries i emprenedores. mentrestant s’han in-
crementat les accions en el mateix camí, fo-
mentant el treball transversal amb les institu-
cions i altres associacions, signant convenis 
de visibilitat amb la CCma i amb artE per tal 
de treballar conjuntament en l’àmbit estatal 
i fins i tot internacional, però també formant 
el personal a través de l’impuls d’un postgrau 
professionalitzador amb la uB-il3. 
El gest de dedicar i donar protagonisme a les 
dones a la darrera edició dels Premis arC no 
és més que una mostra per incentivar la pre-
sència femenina en el nostre sector. 

El valor de les dones 
de la música

L’exgerent de l’ArC, Agnès Juez, actualment a 
l’àrea de contractació i booking d’rGB Music,  
es pregunta el valor que cal donar a les dones en 
l’àmbit de la música, a partir del concepte de la 
comercialització del feminisme.

“La barrera més 
gran a la qual 

s’enfronten 
les dones és 
la percepció 

estereotipada i 
sexualitzada de la 

mateixa indústria”
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inversió pública en el sector musical

Les polítiques de la Generalitat en matèria 
musical s’han enquistat per les restriccions 
pressupostàries, i han provocat una caigu-
da significativa de la inversió pública.

L’àrea de música i cultura popular de l’ivC, 
dirigida per Marga Landete, ha fet créixer 
les línies d’ajuts durant el 2018, particular-
ment en l’àmbit de concurrència pública.

Catalunya

illes Balears

País valencià

tot i que en l’exercici anterior havien augmen-
tat un 4% els recursos del departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya desti-
nats al sector musical, les línies de suport han 
tornat a caure el 2018 un altre 4%, i s’ha re-
trocedit al nivell del 2016. la situació és espe-
cialment preocupant tenint en compte que la 
major part del pressupost s’ha reduït de l’ins-
tutut Català de les Empreses Culturals (-6%), 
un fet que ha afectat directament el teixit em-
presarial. Per contra, la Subdirecció General 
de Promoció Cultural ha incrementat un 14% 
l’import a la música, però el destinatari n’ha 
acabat sent el mateix sector públic. 
les retallades més greus s’han hagut d’aplicar 
a l’Àrea de música, un 36% en ajudes a disco-
gràfiques (180.000 euros menys), i un 20% a 
programacions de música en viu (200.000 eu-
ros menys). En total, l’administració ha dispo-
sat d’un 8% menys de pressupost, per bé que 
els ajuts reintegrables només han caigut un 
2% i la partida de l’Àrea de mercats ha man-
tingut l’assignació. Cal destacar, en canvi, l’in-
crement de 200.000 euros de la segona anu-
alitat del conveni amb l’emissora iCat d’1 milió 
d’euros, assignació directa del departament 
que es vehicula via iCEC. del pressupost de la 
Subdirecció General és important ressenyar 
que les línies programàtiques han experimen-
tat una pujada del 33% (prop de 260.000 eu-
ros), mentre que les línies de creació han dis-
minuït un 35% (prop de 110.000 euros).

iLLEs sOnOrEs
lluny en magnitud de les inversions realiza-
des per les institucions catalanes, les línies de 
suport a la música del Govern Balear –vehicu-
lades a través de l’institut d’Estudis Baleàrics 
(iEB)– han crescut un 49% fins a 811.767 euros. 
Cal destacar l’increment en la projecció exte-
rior de la música, una partida que ha augmen-
tat un 71% i que evidencia una aposta decidi-
da de l’administració illenca per la difusió del 
patrimoni musical. El suport a fires i festivals 
ha augmentat més modestament un 14%. El 
Govern ha anunciat la posada en marxa d’un 
nou institut de suport a la indústria musical 
balear, en la mateixa línia de l’iCEC.

vALÈnCiA MusiCAL
l’institut Valencià de Cultura (iVC), amb res-
ponsabilitat per convocar línies de suport a 
projectes culturals, ha incrementat un 71% les 
línies d’ajuts del 2018, amb un total de 3,1 mi-
lions. les partides amb major increment han 
estat les subvencions de concurrència públi-
ca. la línia de foment d’activitats ha pujat un 
35% (156.000 euros) i el programa d’intercan-
vis entre societats musicals ha crescut un es-
pectacular 244% (1.100.000 euros), fet que ha 
contribuït a l’augment de prop de 1,3 milions 
d’euros que el 2018 han tingut les línies d’ajut 
a la música. al País Valencià s’ha evidenciat la 
clara voluntat d’establir mecanismes professi-
onals de relació amb el sector. JOrdi nOvELL

-4%

+71%

El govern català frena 
l’aposta per la música
la inversió de la generalitat de catalunya en indústria musical ha caigut un 4% el 2018, situada de nou 
als nivells pressupostaris d’anys enrere, quan es va fer un esforç per superar la crisi amb dotació extra. 
la recessió ha hipotecat voluntats polítiques i es contraposa a la decisió amb què els governs balear 
i valencià han remuntat les línies de suport al sector. a les illes l’aposta per la música ha pujat un 50%, 
mentre que al país valencià s’han recuperat els mitjans públics i s’han incrementat els ajuts un 71%.

+49%
El Govern Balear a través de l’iEB ha apostat 
el 2018 per invertir en la projecció exterior 
de la música illenca, i ha augmentat les do-
tacions amb més d’un 70%.
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subvencions en l’àmbit de música 
de la Generalitat valenciana 

 2018 2017 %

Producció discogràfica 70.000 € 64.000 € +9%

Producció musical 600.000 € 444.000 € +35%

Beques de formació 130.000 € 127.000 € +2%

Federació Folklore 30.000 € 30.000 € 0%

Suport a corals 30.000 € 30.000 € 0%

Fundació albéniz 25.000 € 25.000 € 0%

Fed. societats musicals 400.000 € 400.000 € 0%

intercanvis societats 1.550.000 € 450.000 € +244%

Berklee College  30.000 € 30.000 € 0% 
of music

Federació dolçainers 30.000 €  - 
i tabaleters

instruments de les 215.000 € 215.000 € 0% 
societats musicals

TOTAL 3.110.000 €   1.815.000 €  +71%

PAís vALEnCià
institut valencià de cultura (icv)

Font: departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

CATALunYA
direcció gral. de creació i empreses culturals
  2018 2017 %  
iCEC 8.790.543 € 9.347.363 €  -6% 
Subdirecció General 
de Promoció Cultural  1.234.819 €   1.083.390 €  +14%

TOTAL  10.025.362 €   10.430.753 €  -4%

institut català de les empreses culturals (icec)
  2018 2017 %
àrea de Música  4.782.998 € 5.203.115 €  -8%
· activitats d’empreses discogr. 320.000 €  500.000 € -36%
· Edició discogràfica i videogràfica  40.000 €  55.155 € -27%
· Subvencions per a la promoció  220.000 €  215.875 € +2%
· Formacions musicals estables 320.000 €  350.000 € -9%
· activitats de les orquestres 935.000 €  935.000 € 0%
· Programacions de música en viu  800.000 €  1.000.000 € -20%
· Festivals de música 969.998 €  1.003.005 € -3%
· altres ajuts singulars 403.000 €  559.080 € -28%
· Cases de la música Popular 350.000 €  300.000 € +17%
· Conveni amb iCat.fm 400.000 €  200.000 €  +100%
· altres convenis 25.000 €  85.000 € -71%

àrea de desenv. Empresarial 

Aportacions reintegrables (Ar) 3.319.339 € 3.390.524 € -2%
· ar genèriques 601.042 €  915.680 € -34%
· ar distr. i explotació espectacles 390.231 €  433.000 € -10%
· ar a projectes discogràfics  0 €  113.717 € -100%
· ar a festivals i cicles 2.328.066 €  1.928.127 € +21%

àrea de Mercats  627.551 € 629.521 € -0,3%
· línia d’internacionalització 117.551 €  94.521 € +24%
· Primavera Pro 150.000 €  175.000 € -14%
· mmVV 360.000 €  360.000 € 0%

àrea de Públics  45.040 € 93.118 € -52%
· Creació de públics 4.093 €  19.818 € -79%
· Premis 40.947 €  73.300 € -44%

despeses financ. i consultories 15.615 €  31.085 € -50%
TOTAL 8.790.543 €  9.347.363 € -6%

subdirecció General de Promoció Cultural
 2018  2017 %

Programa.cat  384.538 €   297.765 €  +29%
Producció municipal i exhibició  622.277 € 459.166 € +36%
Projectes artístics – música  129.004 €  170.959 € -25%
Beques recerca i creació  30.000 €  42.000 € -29%
Beques formació i perfeccionament  42.000 €  96.000 € -56%
línia d’activ. dels centres de creació  27.000 €  17.500 € +54%
TOTAL  1.234.819 €  1.083.390 €  +14%

suport a les activitats de 
projecció exterior de la música

 2018 2017 %

 576.826 € 338.104 € +71%

suport a l’organització i la producció  
de fires i festivals en l’àmbit de la música 

 2018 2017 %

 234.941 € 205.411 € +14%

TOTAL AJuTs En L’àMBiT dE LA MúsiCA 

 2018 2017 %

 811.767 € 543.516 € +49%

iLLEs BALEArs
institut d’estudis baleàrics (ieb)

Font: institut d’Estudis Baleàrics

Font: institut Valencià de Cultura
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“impulsarem una gran línia 
d’ajuts de música en viu”

Entrevista
Miquel Curanta
dirECtor dE l’inStitut CatalÀ dE lES EmPrESES CulturalS (iCEC)

dE la GEnEralitat dE CatalunYa

Música i institucions públiques

En un text per al Cercle de Cultura va parlar 
dels tres nous eixos per a l’iCEC: impuls, ca-
pacitació i públic. En què es materialitzen?
l’impuls és la filosofia per la qual es va crear 
l’iCEC: una eina que ajudi al creixement de les 
empreses i la seva activitat econòmica dins 
l’àmbit cultural. la capacitació es produeix 
a través dels plans de formació del Servei de 
desenvolupament Empresarial (SdE), que vo-
lem ampliar, a més d’obrir un espai permanent 
d’assessorament a empreses. i l’eix de públics 
se centra en tres línies: accions especials, di-
fusió i tecnificació de la gestió de públics.

sent realistes, hi ha prou capacitat per tre-
ballar aquestes línies amb uns pressupostos 
tan austers i amb incertesa política?
tenim eines i es poden fer polítiques, però 
també comparteixo que cal estabilitat política 
i pressupostària. de fet, l’encàrrec de l’excon-
sellera laura Borràs va ser que en temps d’in-
estabilitat política la màquina seguís funcio-
nant. i no hem deixat de fer coses en aquest 
sentit. Hem estabilitzat els números del 2019, 
malgrat provocar un retard en la convocatò-
ria d’algunes línies d’ajut. En l’Àrea de música 
ja hem cobert la vacant del delegat albert 
Bardolet –que va ser al càrrec del 2011 al juliol 
del 2018– amb la incorporació del periodista i 
crític musical Xavier Cester, una persona que 
coneix prou bé la casa pel fet d’haver treballat 
durant molts anys en l’Àrea de mercats. 

Quines accions teniu previstes en l’àmbit de 
la música en viu?
malgrat les restriccions pressupostàries es-
tem intentant fer canvis en les línies d’ajuts, 
d’una banda augmentant la dotació econò-
mica, i de l’altra ordenant els festivals. Per a 
això cal distingir els organitzats per institu-
cions públiques o entitats sense ànim de lu-
cre –que han d’anar a la direcció General de 
Cooperació Cultural– dels que busquen una 
clara explotació econòmica. Hem d’acabar 
amb la convocatòria a any vençut, fruit d’una 
època de retallades, i que genera problemes 
de finançament als promotors. i també estem 
plantejant impulsar una gran línia de músi-
ca en viu que tingui diverses modalitats i que 
vagi adreçada a sales, festivals, cicles, pro-
gramacions de risc... la voluntat és convocar 
aquest any aquesta nova línia almenys en al-
guna de les modalitats.

Hi ha hagut una davallada important en el 
pressupost de l’iCEC del 2018. Per què? 
Hi ha diversos factors, però el més important 
és la revocació l’any 2017 per part del tribunal 
Constitucional de la taxa de l’audiovisual, que 
aportava 16 milions d’euros. El 2017 es va sus-
pendre la partida quan ja s’havien executat 10 
milions d’euros. amb aquest escenari, el 2018 
es va decidir convocar igualment les línies 
d’ajut a l’audiovisual per no fer caure el sector. 
l’única manera de finançar-ho ha estat pror-
ratejar els pagaments al llarg dels anys. Es van 
salvar els mobles, però ha afectat els pressu-
postos del 2018 i el 2019.

Ja podem oblidar la taxa de l’audiovisual?
des de la direcció General de tributs s’està in-
tentant blindar la llei perquè sigui irrecurrible, 
i això no és fàcil. En qualsevol cas, l’exconse-
llera laura Borràs va pactar amb el vicepresi-
dent Pere aragonès que els diners de la taxa 
es consolidarien en el pressupost de l’iCEC 
a través dels Pressupostos Generals, un cop 
aquests s’aprovessin. 

L’exconsellera Laura Borràs va declarar a 
l’AnuAri de lA MúsicA 2018 que volia “aconse-
guir més quota de pantalla per a la música”. 
Quina és la relació de l’iCEC amb els mitjans 
de comunicació, especialment els públics?
Ens agradaria reprendre les coproduccions 
d’espais audiovisuals destinats a la promoció 

“Encara costa 
trobar veus 
femenines que 
vulguin liderar 
projectes musicals”

26    AnuAri dE LA MúsiCA 2019



de sectors culturals. ja no dic ‘espais de tele-
visió’, perquè creiem que el consum audiovi-
sual transcorre per uns àmbits molt diversos. 
a la mínima que tinguem recursos volem con-
vocar un concurs de projectes, a partir d’unes 
necessitats de difusió que marcarà l’iCEC, un 
dels quals ha de ser forçosament de música.

És una aposta cultural per Tv3?
Sí, però insisteixo que al marge de tV3 hi ha 
molts més recorreguts. la ràdio segueix sent 
una gran eina a l’hora de generar prescrip-
ció musical. Estem parlant amb l’associació 
Catalana de radiodifusió i a títol individual 
amb els cinc grans grups de comunicació ra-
diofònica del país per intentar trobar una fór-
mula conjunta que permeti generar nous i no-
ves artistes que cantin, componguin i pensin 
en català, i que puguin ser objecte d’interès 
per part d’aquestes emissores.

Creu que no hi ha prou artistes en català sus-
ceptibles de sonar a les ràdios?
no només ho crec, sinó que ho constato. Hi 
ha molt de volum de producció, però costa 
programar música en català que s’adeqüi es-
tilísticament a l’emissió d’una radiofórmu-
la. tot i que també crec que els programa-
dors podrien assumir un punt més de risc; en 
aquest país no va sonar Txarango a la ràdio 
fins que va tenir milers d’espectadors.

És un toc d’atenció a les discogràfiques?
no, en absolut. la indústria discogràfica ge-
nera molts productes; el que no tenim clar és 
si són el que ara mateix busquen les radiofór-
mules. i és cert que els mitjans tenen cada cop 
menys capacitat de risc. tots plegats hauríem 
de sortir de la zona de confort: les discogràfi-
ques han de produir més productes més ori-
entats a les ràdios, i els mitjans han d’apostar 
per artistes que sonen diferent... La Pegatina, 
per exemple, fa milers de concerts arreu i no 
sona a cap mitjà, i això és una distorsió.

Quin paper juga iCat en el mapa radiofònic 
i musical, ara que farà tres anys de l’aposta 
pel seu retorn a la FM?
El rescat d’iCat a la Fm –finançat des del 2017 
amb 1,2 milions d’euros per tres anys– ha ser-
vit per mantenir una relació més fluïda amb la 
CCma i ha permès intervenir en els processos 
de presa de decisió dels continguts que tenen 
a veure amb la cultura. 

Quina valoració es fa de la implementació 
del Pla integral per la Música?
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“No hi ha prou 
música en català 
adequada per 
a l’emissió de les 
radiofórmules”

a la societat encara li costa tolerar o equipa-
rar la presència femenina als escenaris. no és 
el mateix cas que al cinema, perquè en aquest 
procés de revisió s’ha d’aplaudir que hi hagi 
projectes com el Canet rock liderats per do-
nes, i que van més enllà de la seva presència 
a un escenari. també cal subratllar la creació 
del mim, la gestió del mmVV a càrrec d’una 
dona... és un àmbit que encara cal normalitzar.

i la presència del català als festivals?
la llengua és una assignatura pendent. El pri-
mer requisit per accedir a una línia de suport 
de l’iCEC és la territorialitat dels artistes, i a 
partir d’aquí si són d’expressió catalana aug-
menta la puntuació. és un criteri millorable, 
i cal veure com potenciar encara més la pre-
sència del català a les programacions de mú-
sica en directe a les quals donem suport.

Quin voldries que fos el teu llegat?
m’agradaria tenir una indústria musical més 
forta i estructurada, reforçar el paper de 
l’acadèmia de la música com a representant 
dels agents sectorials, deixar més ordenats 
i estructurats els ajuts del sector, fer créixer 
projectes com les Cases de la música i, en de-
finitiva, que la societat valori veritablement 
la música i que siguem capaços d’entendre la 
música en català com una música que conviu 
i competeix amb músiques cantades en altres 
llengües. JOrdi nOvELL

Va costar molt engegar el Pla integral, i cal re-
conèixer que hi ha hagut relaxació en la seva 
execució. Ens hem de trobar amb l’acadèmia 
Catalana de la música, que és qui ha de ga-
rantir-ne l’aplicació, per veure exactament 
per on passem i com el reactivem. 

Com prioritzareu la presència paritària de 
dones en projectes participats per l’iCEC?
incorporarem aquesta prioritat a les líni-
es de música amb un model semblant al que 
s’aplica des de fa dos anys a l’audiovisual, ba-
sat en la incentivació i no en el requisit. amb 
això hem passat d’un 30% a un 50% de dones 
que lideren projectes audiovisuals: produc-
tores, guionistes o directores. amb la música 
tenim l’oportunitat de fer el mateix. tot i això 
–i ho dic subjectivament perquè no tinc da-
des– crec que encara costa trobar veus feme-
nines que vulguin liderar projectes musicals, i 



Opinió
daniel Granados
dirECtor dE Cultura ViVa i aSSESSor dEl ComiSSionat dE Cultura - ajuntamEnt dE BarCElona (iCuB)

l’any 2013 l’Heliogàbal, un petit espai graci-
enc referent de l’escena independent a la ciu-
tat els últims 20 anys, rebia el premi Ciutat de 
Barcelona. l’endemà l’establiment continua-
va programant música des de la il·legalitat. 
El guardó va posar en evidència un greu pro-
blema que semblava endèmic: una tensió ma-
nifesta entre el reconeixement simbòlic ins-
titucional i la manca de seguretat jurídica. 
aquest cas és la punta de l’iceberg d’un eco-
sistema cultural independent que no ha tro-
bat les complicitats, la voluntat política i l’ar-
ticulació tècnica adients per resoldre un dret. 
Els drets culturals tenen dues vies de desen-
volupament essencials des d’una perspectiva 
de política pública. d’una banda el dret d’ac-
cés, és a dir, el dret a gaudir dels continguts 
culturals programats en condicions d’igual-
tat i sense discriminació. de l’altra, el dret a la 
producció cultural, que ens reconeix a tothom 
com a agents culturals en potència i que bus-
ca facilitar les condicions per expressar-nos 
a través de diferents formes i manifestacions 
creatives: ciutadans amb diverses identitats 
culturals dignes de ser reconegudes i visibilit-
zades des de l’administració de lo públic.
des de la perspectiva dels drets culturals, la 
nova regulació dels espais de petit format a 
Barcelona s’escau com a pas imprescindible 
per garantir tant l’accés com la producció mu-
sical. En la mateixa definició de la nova cate-
goria, l’esperit de la llei es reflecteix de la se-
güent manera: Espais de Cultura Viva són “es-
pais de petit format, de proximitat, que duen 
a terme una programació cultural estable vin-
culada a la música en directe, les arts escè-
niques o qualsevol manifestació vinculada a 
l’art contemporani i la cultura popular, i que 
tenen un paper d’articulació social al territori, 
entenent la diversitat (de gènere, d’origen, ge-
neracional, etc.) com a element fonamental”.
i és que la nova categoria reconeix aquests 
espais musicals com a noves centralitats cul-
turals arreu dels barris de la ciutat que faci-

liten l’accés de la ciutadania a la música en 
directe en un context de proximitat, i alhora 
proporcionen als creadors nous punts on ex-
hibir, interactuar i incentivar nous projectes.
Barcelona té en aquests espais un dels seus 
pulmons culturals. la diversitat d’estils i 
identitats culturals que acullen, l’impacte 
en l’economia de proximitat i la descentra-
lització demostren el seu enorme valor pú-
blic. i és que no és només l’administració qui 
implementa polítiques públiques. El valor 
d’aquests espais demostra que hi ha un teixit 
cultural amb un enorme potencial. Per tant, 
és imprescindible acabar amb la seva insegu-
retat jurídica i desenvolupar definitivament 
noves polítiques que l’impulsin.
Queden altres reptes pels quals cal seguir 
treballant. l’articulació i connexió entre 
aquests nodes esdevé una enorme potenci-
alitat per inserir en l’esfera pública el conjunt 
d’agents emergents que any rere any inicien 
les seves carreres. Cal afavorir circuits esta-
bles de programacions artístiques diverses, 
garantir la convivència veïnal i incentivar me-
sures contra la precarietat dels creadors.
Ha estat una feina llarga, des de l’aprovació 
de la circular el 2016 que obria el camí fins 
al nou marc aprovat; un treball polític i tèc-
nic de diverses àrees de l’ajuntament, que 
han estat capaces d’innovar, ser pioneres i 
crear un marc normatiu que no existia i que 
ja és referent per a altres municipis del món; 
un treball que pot ampliar el seu abast si la 
Generalitat, igual que va fer amb els bars mu-
sicals en el seu dia, incorpora aquesta cate-
goria a la llei, per tal d’impulsar els Espais de 
Cultura Viva a la resta de municipis catalans. 
Garantir aquest dret era un deute de la ciutat 
amb les sales de música, els músics i la ciu-
tadania en general, perquè la música repre-
senta un espai de trobada, un fet social des 
d’on construir relacions i mirades en comú, 
una identitat. Perquè Barcelona serà musical, 
o no serà. 

Pel dret a la música
“La nova regulació 

dels espais musicals 
vol garantir 

els drets a l’accés 
i a la producció 

musical”

F: t
Hom

aS V
iH

Elm
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Expansió catalana però 
amb la llengua pendent

EL TALENT MuSICAL
Els artistes emergents són el futur del pano-
rama musical, i és per això que tots els festi-
vals haurien de tenir posat el focus en la seva 
difusió. al primer lloc del ràquing elaborat per 
l’anuari de la Música, el festival que continua 
mantenint un major percentatge de gigs no-
vells –amb menys de dos discos publicats– és 
el Sónar, que supera l’equitat (51%), seguit per 
una gran projecció del Primavera Sound (36%) 
respecte als consolidats. Els dos grans festi-
vals catalans, per contra, suspenen en la pre-
sència d’artistes catalans i en català, mentre 
que han dissenyat cartells per sobre de la mit-
jana pel que fa a la presència de dones solis-
tes (21% i 30%, respectivament).
de la resta, el tradicionàrius (35%), l’acampa-
da jove (32%) i el Vida (32%) milloren els re-
sultats amb més risc per l’emergència, mentre 
que han apostat per noms consolidats l’acús-
tica (32%) i l’Strenes (23%), i queden a la cua 
de propostes novelles Cruïlla (19%), mil·lenni 
(18%), Canet rock (14%) i Cap roig, que no ha 
considerat cap proposta emergent el 2018. 
tot i això, la tendència ha estat a l’alça els dar-
rers dos anys, ja que s’ha guanyat 12 punts en 
la presència mitjana d’emergents als festivals, 
del 22 al 34% des del 2016, tot i que el darrer 
any la xifra ha quedat estancada.
Els directors artístics estan sovint atents a les 
novetats que sorgeixen dels concursos. Entre 
els més veterans dels Països Catalans que 
aporten saba a l’escena emergent en català 
hi ha el Sona9, en actiu des del 2001. El coor-

dinador, Ferran amado, en diu: “és una gran 
plataforma per a nous grups i solistes. durant 
el Sona9 oferim formació, gestió i produc-
ció a l’estudi de gravació amb professionals 
de l’àmbit musical... no és només un con-
curs, sinó que es fa un seguiment de la car-
rera dels artistes que arriben a la fase final i 
els assessorem en aspectes relacionats amb 
la indústria musical”. El Sona9 està organitzat 
per tV3, Catalunya ràdio-iCat, Enderrock i la 
Generalitat de Catalunya, el Govern Balear i 
la Generalitat Valenciana, amb col·laboració 
de les Cases de la música i la Fundació SGaE 
i el patrocini d’Estrella damm. la trajectòria 
del Sona9 queda demostrada amb el sorgi-
ment de noms tan destacats com Manel, Els 
Amics de les Arts, La iaia, nyandú, Lildami, 
Panellet..., que han tingut el suport del con-
curs com a descobridor de nous talents.
l’altra aportació del Sona9 és la creació de 
comunitat al sector. tal com afirma amado, 
el pas pel concurs esdevé una experiència: 
“amb els grups que han passat pel Sona9 hi 
ha molt bona sintonia, perquè es fa un segui-
ment personalitzat de totes les proves i els 
músics agraeixen la feina de suport”. a més, 
s’ha establert un conveni amb Cases de la 
música i la plataforma Verkami, i es garanteix 
la col·laboració amb festivals (acústica, Bam, 
mmVV, Santa tecla) i una bona relació amb 
segells i promotores, que estan pendents dels 
grups guanyadors i els van incorporant als 
seus catàlegs: “Podem actuar com autèntics 
ar de les companyies catalanes”.

la presència d’artistes emergents continua sent un tema per resoldre als festivals catalans, tot i que des 
de fa un parell d’anys s’ha situat per damunt d’una tercera part de les programacions, i des del 2016 s’ha 
passat del 22 al 34%. també la presència de grups catalans, valencians i balears als principals festivals 
es manté a l’alça, i ha passat del 38 al 42% en els darrers dos anys, tot i que si analitzem la llengua en 
què canten –o peces instrumentals titulades en català– el resultat aporta un preocupant estancament 
que no supera el 25% de mitjana, i en la meitat dels certàmens se situa per sota del 10%. 

Origen - Països Catalans

2016 2018

34%34%
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75%

50%
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60%

40%
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Emergents

Emergència, gènere i llengua als festivals

Llengua - català

60%

40%

20%

0%

Font: Elaboració pròpia
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Artistes consolidats i emergents a la programació
dels festivals catalans de pop-rock 2018

Sónar

* quantitat d’artistes programats / emergents

138*

100%

80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

49%
eMergents 

51%

Primavera Sound 185*

100%

80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

64%
eMergents 

36%

Acústica 31*

100%

80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

68%
eMergents 

32%

Strenes 35*

100%

80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

77%
eMergents 

23%

Tradicionàrius 48*

100%

80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

65%
eMergents 

35%

Cruïlla 52*
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80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

81%
eMergents 

19%

Canet Rock 14*
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80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

86%
eMergents 

14%

Cap Roig 27*
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80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

100%
eMergents 

0%

Vida 63*
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80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

68%
eMergents 

32%

Guitar BCN 37*
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80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

78%
eMergents 

22%

Acampada Jove 28*
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80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

68%
eMergents 

32%

Mil·lenni 40*
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80%

60%

40%

20%

0%

consolidAts 

82%
eMergents 

18%
Font: Elaboració pròpia
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Pel que fa a la capital catalana, des de fa nou 
anys la cerca de nous talents es fa al Festival 
Brot. Segons la responsable del departament 
de joventut de l’ajuntament de Barcelona, 
Sílvia ortega: “tot i que hi ha una gran ofer-
ta musical, de vegades és difícil trobar espais 
per als joves que comencen i volen debutar 
sense que els suposi un cost econòmic. una 
de les demandes històriques és disposar d’es-
cenaris de manera accessible, per guanyar ex-
periència i en un futur poder-se dedicar a la 
música professionalment”. 
del Festival Brot, que s’impulsa conjuntament 
amb diferents equipaments municipals de la 
ciutat, n’han sortit grups com Ominira, ice 
Crime o sense sal. El responsable de l’Espai 
jove Boca nord, Carles llàcer, dibuixa la fo-
tografia de l’escena emergent barcelonina: 
“Fa vint anys que apostem i potenciem la cre-
ació musical jove. El 2004 vam crear el festi-
val-concurs Embrió per donar visibilitat a pro-
postes emergents de joves fins a 20 anys, i 
després vam entrar a formar part del Brot. la 
resta de l’any l’objectiu és programar grups 
joves, sobretot els vinculats als locals d’as-
saig i també artistes que proposen col·lectius 
i entitats del barri-districte, molts dels quals 
en fase inicial, sense gravacions de qualitat i 
amb necessitat de tocar”. l’equipament tre-
balla en xarxa amb el dmj (Gràcia), l’ampli-
fica’t (Sant martí), el Concurs de Cantautors 
i Cantautores d’Horta-Guinardó (Centre 
Cívic matas i ramis) i altres projectes com la 
mostra de joves Creadors (Escola EmaV) o el 
Cabal musical del taller de músics, i des de fa 
deu anys promou la nova escena de jazz amb 
el cicle jazz a la Boca.

LES xIFRES CANTEN
la presència d’artistes dels Països Catalans als 
festivals mostra una evolució positiva, ja que el 
nombre d’artistes catalans, valencians i balears 
als cartells ha augmentat els darrers anys de 
manera progressiva, del 38% del 2016 al 40% 
del 2017, i al 42% del 2018. aquesta dada és la 
demostració d’una escena pròpia als territoris 
de parla catalana que aprofita els festivals per 
expandir-se tant en l’àmbit nacional com in-
ternacional. El Canet rock (100%) i l’acampa-
da jove, l’Strenes i l’acústica (empatats al 94%) 
són els certàmens amb més grups programats 
dels territoris de parla catalana. Per contra, el 
Sónar i el Primavera Sound no superen el 20%.

a l’altre costat de la balança, la llengua cata-
lana continua sent minoritzada a la progra-
mació dels grans festivals catalans, al vol-
tant del 24% de mitjana sobre el total d’artis-
tes. la meitat de certàmens presenten xifres 
simbòliques del 4 al 13%, tot i ser promo-
tors que reben ajudes públiques de les insti-
tucions catalanes. Excepte casos emblemà-
tics i amb increment del grau de compromís 
com l’acampada jove (80%), el Canet rock 
(79%), l’Strenes (78%), l’acústica (77%) i el 
tradicionàrius (67%), la resta de festivals re-
ferencials es manté a molta distància. la pre-
sència d’artistes que canten almenys un tema 
en català o amb títols en català en peces ins-
trumentals al Primavera Sound i al Sónar es 
mou entre el 4 i el 6% –xifra que no supera la 
desena del total–, i igualment és ínfima la mú-
sica en català al Festival mil·lenni (5%), el Cap 
roig (11%), el Cruïlla BCn (11%) i el Vida (13%).
davant la realitat musical i lingüística s’ha 
llançat la campanya ‘les xifres canten’, impul-
sada per la Plataforma per la llengua. la ini-
ciativa es basa en l’estudi el foment de la llen-
gua pròpia a partir de les subvencions públi-
ques destinades a la promoció musical, en el 
qual s’avaluen polítiques culturals per a la mú-
sica en català realitzades els anys 2015-16 i es 
comparen amb sis comunitats de característi-
ques sociodemogràfiques i lingüístiques sem-
blants. Per la responsable de l’anàlisi, Gemma 
Ponsa, “Catalunya és a la cua en polítiques de 
promoció de la música en llengua pròpia. més 
del 60% del pressupost destinat a subvenci-
ons per a la música cantada es va invertir en 
projectes on el català era minoritari”. 
la campanya se centra a reclamar tres canvis 
al departament de Cultura: “En primer lloc, 
incorporar una quota mínima del 50% de mú-
sica en llengua catalana o occitana com a re-
quisit indispensable per beneficiar-se d’una 
subvenció, tenint en compte que l’ajut hauria 
d’afectar la remuneració dels artistes (50% del 
catxet). En segon lloc, en la música vocal can-
tada eliminar el factor de la residència de l’ar-
tista a Catalunya, a fi que les propostes artís-
tiques en llengua catalana d’arreu del domi-
ni lingüístic puguin ser tingudes en compte. 
i en tercer lloc, eliminar el requisit de la rea-
lització del 100% o la majoria de l’activitat a 
Catalunya, i esperonar així la cooperació cul-
tural entre tots els territoris de parla catala-
na”. HELEnA MOrÉn ALEGrET

Emergència, gènere i llengua als festivals

Gemma Ponsa

Ferran Amado
coordinador del sona9

cultura, lleure i joventut  
– plataforMa per la llengua

El sector diu...

Sílvia Ortega

“A Barcelona, 
tot i que hi ha una 
gran oferta musical, 
de vegades és difícil 
trobar espais sense 
un cost per als joves 
que comencen.”

“Tenim molt bona 
relació amb les 
discogràfiques i 
festivals; ens hem 
convertit en els  
AR dels segells 
de la indústria.”

“Caldria incorporar 
una quota mínima 
del 50% de música 
en llengua catalana 
o occitana com a 
requisit per rebre 
les subvencions.”

departaMent de joventut  
- ajuntaMent de barcelona
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Artistes catalans i en català a les programacions 
dels festivals catalans de pop-rock 2018

14*

* quantitat d’artistes programats / països catalans - en català
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ppcc / en català 

100% / 79%
no catalans 

0%

Cruïlla
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80%

60%

40%

20%

0%

52*

ppcc / en català 

35% / 12%
no catalans 

65%

Acústica 31*

100%
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0%

ppcc / en català 

94% / 77%
no catalans 

6%

Vida

100%
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63*

ppcc / en català 

49% / 13%
no catalans 

51%

Acampada Jove 28*

ppcc / en català 

94% / 80%
no catalans 

6%

Cap Roig 27*
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33% / 11%
no catalans 

67%

Mil·lenni
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40*

ppcc / en català 

28% / 5%
no catalans 

72%

185*Primavera Sound
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19% / 4%
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48*Tradicionàrius
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73% / 67%
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23%
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Guitar BCN 37*

ppcc / en català 

32% / 19%
no catalans 

68%

Sónar 138*
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20% / 6%
no catalans 

80%
Font: Elaboració pròpia
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Strenes 35*
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Consum musical a Catalunya

El públic prefereix més 
concerts que festivals

El sector de la música està d’enhorabona. la 
xifra de consumidors de concerts de música 
ha crescut un 14% el 2018 –prop de 400.000 
espectadors–, dada que representa un impor-
tant augment del 40,3 al 46% de la població 
catalana major de 14 anys. així ho revelen les 
dades de l’Enquesta de Participació 2018, ela-
borada per la Generalitat de Catalunya, que 
corroboren la recuperació del sector després 
de dos anys en què es parlava d’una lenta, 
però ferma, recuperació. molt lluny queda ja 
aquell fatídic 2009, en què el nombre d’assis-
tents a directes no va superar el 30%.
tanmateix, aquesta tendència a l’alça no s’ha 
vist reflectida en l’oferta de festivals, que han 
perdut 4 punts d’interès –del 40 al 36,2% dels 
catalans que han anat a concerts–, tot i que la 
xifra global d’assistència es manté en el ma-
teix nivell, més d’un milió d’espectadors na-
cionals. d’aquests, només el 38,4% ha triat el 
2018 algun macrofestival, percentatge que ha 
caigut 3 punts respecte al 2017 (41%) i que re-
presenta en aquest cas una lleugera davalla-
da de públic del 3%. Es pot afirmar, per tant, 
que els festivals esgoten el model i que cal re-
pensar les formes de fidelitzar els públics, so-
bretot els més joves, entre els 20 i 24 anys, i 
les dones, que segueixen anant menys a les 
cites festivaleres que els homes. tot i que el 
preu continua sent un dels principals frens per 
al 41,8% dels enquestats, sobretot les dones, 
ha passat per darrere de la manca de temps 

(42,1%), el principal obstacle dels homes. a 
més, només el 13% dels catalans es decideix 
a anar a un concert perquè es realitza en el 
marc d’un festival on actuen diversos grups.
Els bons resultats s’expliquen per l’oferta de 
concerts de proximitat, que el 32% valora 
com un factor que els fa decidir d’assistir-hi. 
i, a més, ho fan assíduament. El 41% d’enques-
tats diu que hi ha acudit més de tres vegades 
l’any. de fet, la gran majoria se sent molt infor-
mada sobre la programació musical i aniria a 
bolos molt més del que ho fa, a jutjar per les 
xifres: només un 5% hi ha anat tant com vol-
dria. l’estil més programat en directe conti-
nua sent, de manera indiscutible, el pop-rock, 
i la llengua ja no és determinant per acudir a 
una cita musical i, per aquest motiu, el català 
en surt clarament reforçat, s’apropa al caste-
llà i supera l’anglès amb escreix.
Els concerts, com més accessibles, millor. El 
36% dels catalans prefereix espais a l’aire lliu-
re –puja 7 punts– i el 27% auditoris i teatres, 
amb 5 punts més. a força distància hi ha sales 
(17%) i bars musicals (4%), que havien estat un 
punt neuràlgic –conjuntament perden més 
de 8 punts possiblement per les lleis massa 
restrictives–, i alguns municipis s’adonen que 
han de començar a revertir-ho, tal com ha fet 
l’ajuntament de Barcelona amb l’aprovació de 
la categoria d’Espais de Cultura Viva, que re-
ivindica, protegeix i impulsa la funció social 
de desenes de locals.

Tant els homes com les dones són 
assistents habituals als concerts, però 
són sobretot les dones joves, de 14 a 
24 anys, les que s’hi apunten amb més 
entusiasme. Ara bé, a les cites festiva-
leres són els homes els que guanyen, 
sobretot els joves de 20 a 34 anys. 
Els agraden els artistes i grups consa-
grats, però també busquen descobrir 
noves veus. Els homes els decanten 
pel pop-rock i les dones, en canvi, són 
força més heterogènies i tenen prefe-
rència per la música melòdica. També 
hi ha addictes a la música. El 7,4% dels 
enquestats confessa que viu enganxat 
als auriculars durant tota la jornada 
laboral, més de 8 hores al dia. El mòbil 
i internet ho fan possible.

El perfil del melòman

la quantitat de catalans que han anat a concerts el 2018 ha crescut 6 punts respecte l’any anterior i 
ha passat del 40% al 46%. tot i això, l’augment no és gràcies a l’assistència als grans festivals, que han 
vist menystingut el model –del 40 al 36%–, sinó per la tria de concerts de proximitat amb un cartell 
més exclusiu i especialitzat. a més, el sector té dues dades per a l’optimisme, ja que ha crescut fins 
al 50% el públic familiar i el català s’ha consolidat com a llengua preferent d’oients i espectadors.
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ELEMENTS quE INFLuEIxEN  
A L’hORA D’ASSISTIR A uN CONCERT 

Font: Enquesta de Participació Cultural de la Generalitat de Catalunya 2018

Escolta de música
hA ESCOLTAT MÚSICA,  
ENCARA quE SIGuI uN MOMENT

hA ANAT A ALGuN CONCERT 
EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS

del total de públic que ha anat a 
festivals el 2018, han anat a 1 festival 
(62,7%), de 2 a 3 (27,9%), de 4 a 5 
(6,6%) i a més de 5 (3%).

EVOLuCIó DE  
L’ESCOLTA DE MÚSICA 
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Assistència a concerts i festivals

DELS ESPECTADORS DE CONCERTS,  
hAN ASSISTIT A uN FESTIVAL

DELS quE hAN ANAT A uN FESTIVAL,  
hAN ESCOLLIT uN MACROFESTIVAL

2017

2017

2018

2018del total de catalans que han anat a 
concerts el 2018, han anat a 1 concert 
(30,5%), de 2 a 3 (38,5%), de 4 a 6 
(16,4%) i a més de 6 (11,1%). un 54,4%  
de catalans no ha anat a cap concert.

MOTIuS quE IMPEDEIxEN ASSISTIR A CONCERTS

aire lliure 35,6%
auditori-teatre 27,1%
Sala de concerts 16,9%
Estadi-pavelló 14,3%
Bar musical 3,7%
Centre cívic 1,3%
altres espais 1,1%

menys d’1 hora 44%
d’1 a 2 hores 31,1%
de 2 a 4 hores 14,6%
de 4 a 8 hores 7,4%
més de 8 hores 2,9%

quANT TEMPS VA DEDICAR  
AhIR A ESCOLTAR MÚSICA

PREFERèNCIA ESPAI 
DE CONCERTS 

Veure un artista consagrat 76,8%
recomanat per amics o parella 38,8%
a prop del lloc de residència 31,5%
Veure artista emergent o música nova         20,7%
algun tipus d’oferta 13,4%
Veure un artista en un festival                        13,1%
altres motius 11,6%
recomanat a xarxes o crítica musical           11,2%
Que sigui un concert íntim 10,8%
nS/nC 1,7%

29,831,1

50%

40%

30%

20%

10%

33,8 33,8
39,2 40,3

EVOLuCIó DE L’ASSISTèNCIA  
A CONCERTS

47,8 46

nota mEtodolòGiCa: la fitxa tècnica de l’Enquesta de 

Participació Cultural de Catalunya 2018 s’ha fet a partir d’una 

mostra de 4.000 individus de l’univers de la població resident 

a Catalunya major de 14 anys (6,4 milions d’habitants). El tipus 

de mostratge ha estat aleatori estratificat, per sexe i grups 

d’edat, en vuit àmbits territorials, realitzat del 8 d’octubre al 

21 de desembre del 2018. Error mostral global: ±1,55%.

78%

46%

36%

38%

ràdio 55,7%
recomanacions 38,7%
Youtube 37,8%
Xarxes socials 22,9%
televisió 22,3%
Plat. streaming 19,2%
Concerts-festivals 9,2%
Blogs-internet 7,5%
diaris-revistes 4,7%
nS/nC 6,9%

COM DESCOBREIx 
NOuS GRuPS O ESTILS? 

manca temps i responsabilitats familiars       42,1%
Preu de les entrades 41,8%
manca d’interès en el temps lliure 24,7%
manca d’oferta pròxima i de qualitat            11,3%
altres motius 9,2%
Problemes de mobilitat o companyia             7,8%
ja hi vaig tant com vull                5,2%
manca d’informació o coneixements             4,7%
nS/nC 1,8%

hA ANAT A CONCERTS  
AMB MENORS DE 14 ANyS 

50%
de la gent que ha anat a concerts, 
la meitat (51,2%) s’ha acompanyat 
de menors. La xifra ha augmentat 
del 35% al 50,2% respecte al 2017.

40% (2017)

41% (2017)

35% (2017)

40,3% (2017)

77,7% (2017)

AnuAri dE LA MúsiCA 2019    35



Consum musical a Catalunya

AuGE DEL PÚBLIC FAMILIAR
Els artistes consagrats són els que segueixen 
atraient més públic. El 77% assegura que ha 
decidit assistir a una cita musical si hi actua 
un artista famós que li agrada –amb un aug-
ment de 4 punts– i, per contra, l’interès pels 
artistes emergents o la música nova ha caigut 
3 punts fins al 21%. no és gens menyspreable 
l’augment fins al 39% de catalans que es deci-
deixen pel boca-orella, per una recomanació o 
per la invitació dels amics, els familiars o la pa-
rella. d’altra banda, els concerts íntims troben 
un públic exclusiu i fidel, de manera que per 
a l’11% dels enquestats és el motiu principal 
per anar-hi. i també ho són els concerts per a 
públic familiar. del públic que ha anat a con-
certs, la meitat (50,2%) s’ha fet acompanyar de 
menors de 14 anys, una dada que ha tingut un 
augment espectacular de 15 punts respecte al 
2017, un 63% més, que representen una xifra 
històrica en total de 1,5 milions d’espectadors. 
El 26% hi ha anat un cop a l’any amb els nens, 
el 17% de 2 a 3 vegades i el 7% més de 4. 

MéS OIENTS I MéS FIDELS
Pel que fa a l’escolta de música, la ràdio, el 
mòbil i les llistes de reproducció per internet 
són les principals fonts que han anat en aug-
ment. El 78% dels enquestats va escoltar mú-
sica la jornada anterior, una xifra que es man-
té a l’alça, tot i que l’increment no és tan ele-
vat com en la música en directe. El 2017 va ser 
del 77,7% i el 2016 del 77,2%. l’estil que domi-
na és el pop-rock, i per primer cop la músi-
ca melòdica i el hip-hop es disputen la sego-
na plaça, sobretot entre els més joves, de 14 a 
24 anys. l’anglès segueix sent la llengua pre-
ferent (69%), en augment en relació a altres 
anys, i el català (43%) es consolida amb una 
xifra optimista 3 punts superior.
a més, els oients es mantenen més fidels. El 
56% escolta música més d’una hora al dia. En 
concret, el 31% ho fa entre 1 i 2 hores, el 15% 
de 2 i 4 hores i el 10% hi està enganxat més de 
4 hores. l’únic impediment per escoltar més 
música és la manca de temps, en el 44% dels 
casos –sobretot en el cas de les dones, com ja 
apuntava l’enquesta l’any passat–. tot i això, 
creix l’interès per fer-ho; mentre l’any passat 
un 25% preferia fer altres coses abans que es-
coltar música, ara el percentatge baixa fins al 

18%. El fet que hi hagi manca d’oferta o de bo-
tigues són motius anecdòtics per no escol-
tar-ne, perquè l’oferta és, sobretot, digital.

ELS NOuS PRESCRIPTORS
El sector musical és conscient de la importàn-
cia que tenen les xarxes socials i internet en 
la difusió de l’oferta, que ja s’han convertit en 
la forma principal amb què els catalans des-
cobreixen nous estils, autors i música (87%). 
tant és així que internet ha superat de llarg la 
ràdio (56%) i la televisió (22%), els grans mit-
jans per excel·lència, possiblement per la da-
vallada de programes culturals a les graelles 
dels grans canals, que no aposten per l’entre-
teniment de qualitat. així, el canal de Youtube 
(38%) és el prescriptor màgic, sobretot en-
tre els joves que utilitzen la plataforma digi-
tal com a eina per fer cerques, només després 
del seu grup d’amics (39%). les xarxes socials 
tampoc queden enrere (23%), considerades 
prescriptores de primer ordre, juntament amb 
les plataformes de streaming i llistes de repro-
ducció, com Spotify, elegides pel 19% dels en-
questats, i els blogs i pàgines especialitzades 
(8%). Els concerts i els festivals tampoc són ja 
un gran prescriptor: només un 9% descobreix 
nous grups en directe. i únicament un 5% ho 
fa a través de diaris o revistes especialitzades. 
de fet, són els mitjans transmediàtics els que 
han superat la premsa convencional.

CuLTuRA VS OCI
la música s’ha consolidat com el segon motiu 
de consum cultural per darrere d’internet i se-
guit de ràdio i televisió. amb tot, anar a un con-
cert de moderna només és considerat cultura 
pel 7% dels consumidors catalans, que majo-
ritàriament pensen que és una activitat d’oci. 
En canvi, les programacions de clàssica te-
nen estatus de cultura pel 30% de la població. 
l’Enquesta òmnibus, elaborada per l’ajunta-
ment de Barcelona el setembre del 2018, indi-
ca que els festivals són valorats amb un nota-
ble alt (7,7), la mateixa nota que els concerts, 
una puntuació molt alta si tenim en compte 
que competeixen amb equipaments de presti-
gi, com biblioteques, museus o centres cívics, 
i amb festes arrelades al territori. de fet, en un 
72% i 76% és valorada com a excel·lent la qua-
litat de festivals i concerts. CrisTinA GArdE

El 46% dels espectadors de festivals 
són adolescents i joves de 14 a 34  
anys, tot i que el preu és un dels frens 
per atraure públic. La franja majorità-
ria d’espectadors als concerts (37%)  
s’ha situat entre els 35 i 54 anys.

El nombre de catalans que assisteixen 
a concerts ha crescut el 14% en un any, 
xifra que demostra la superació de la 
crisi, de 2,56 a 2,93 milions d’especta-
dors. La majoria del públic han estat 
homes de 35 a 54 anys que han anat a 
més de 2 concerts el 2018 –15,2% res-
pecte al 14,9% de dones–, i la majoria 
de festivalers han estat també homes 
que han assistit a més de dos festivals 
–3,3% respecte al 2,9% de dones–.

Espectadors joves

Públic en augment

46%

+14%

Més de 820 mil catalans (13%) toca 
almenys un instrument, segons l’En-
questa de Consum de Participació 
Cultural. La majoria són homes (59%) i 
tenen de més de 35 anys (70%). només 
un 12% dels joves de 14 a 19 sap tocar.

Catalans músics

13%
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CONCERTS 

FESTIVALS 

òPERA 
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La puntuació dels barcelonins a l’oferta de concerts 
ha baixat un lleu 0,1% del 2017 al 2018, per bé que la 
valoració de qualitat ha pujat de 74 a 76 punts.

La puntuació dels barcelonins a l’oferta de festivals 
ha coincidit exactament amb la de concerts, i per contra 
la valoració de qualitat baixa de 73 a 72 punts el 2018.

Les sessions d’òpera a Barcelona han estat puntuades amb un 
descens de 4 dècimes fins a un 6,5, i els aficionats també han 
menysvalorat l’excel·lència, que ha caigut de 45 a 36 punts.

2014

2014

201420132012

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

valoració de l’oferta cultural a Barcelona

nota mEtodolòGiCa: l’Enquesta òmnibus de l’iCuB de l’ajuntament de Barcelona s’ha realitzat del 26 de 
setembre al 29 d’octubre de 2018, entre una població major de 16 anys, a partir de 1.000 entrevistes. Error: ±3,2%

VALORACIó MITJANA 
DELS ASSISTENTS A CONCERTS

VALORACIó MITJANA 
DELS ASSISTENTS A FESTIVALS

VALORACIó MITJANA DELS 
ASSISTENTS A FuNCIONS D’òPERA

2017

2017

2017

2018

2018

2018

7,8

7,8

6,9

7,7

7,7

6,5

Excel·lent / notable (7-10) Aprovat (5-6) suspès (0-4) ns/nC

76

72

36

11

14

34

14

20

11 / 11

10

28

9

12

21

43

3

6

3

9

74

73

45
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Música i llengua

El català es consolida 
com a llengua referent
El concerts en català 
assoleixen el punt àlgid 
El 2018 el català s’ha recuperat com a llengua 
de preferència als concerts i ha arribat al punt 
més alt. després del sotrac patit el 2017, quan 
només va arrossegar el 38,7% de públic i va 
perdre 250.000 espectadors, el percentatge 
ha tornat a ser el 42,7%, la mateixa xifra que el 
2015, quan feia almenys tres anys que anava 
en ascens. la quantitat topall de públic de 
concerts en català ha assolit un récord de 2,7 
milions d’assistents. El motiu de la reducció 
dràstica que s’ha revertit va ser la reducció 
dels concerts en diverses llengües, en favor 
de programacions monolingües. El 2018 s’ha 
recuperat 3 punts el català, i també ho ha fet el 
castellà, del 48% al 49%. Els grans perjudicats, 
com ja va succeir l’any passat, han estat 
l’anglès (30%) i les altres llengües –tot i l’auge 
del francès del 0,7 a l’1,8%–, que han caigut 
15 punts en dos anys i han retrocedit a xifres 
del 2014. una altra dada destacada ha estat 
l’augment d’1,2 punts de lers músiques 
instrumentals (8,4%) respecte al 2017 (7,2%).

El català es consolida a  
les llistes de reproducció
El 2018 ha estat un any optimista per al català 
també en les xifres d’escolta de la música a 
través de ràdio, mòbil i llistes de reproducció 
a internet. des del 2014 la llengua ha escalat 
amb eufòria fins a 30 punts. Quan als catalans 
se’ls ha demanat en quina llengua han escoltat 
música la jornada anterior, el 43% ha respost 
que en català, amb un augment de 3 punts. El 
castellà també s’ha consolidat, del 69 al 72%, 
igual que l’anglès (70%) i altres llengües, que 
han crescut del 77 al 83%. l’escolta de música 
en francès, sorprenentment, ha impactat del 
5% al 6%, mentre que l’alemany s’ha ajustat a 
un 2% i les músiques instrumentals han perdut 
pistonada i han baixat del 8,3% al 7,9%. 

LLENGuA DE L’ÚLTIM CONCERT ON hA ANAT

LLENGuA EN què VA ESCOLTAR MÚSICA AhIR
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Català Castellà Anglès i altres

Català Castellà Anglès i altres

Font: Enquesta de Participació Cultural de la 
Generalitat de Catalunya 2018 i Baròmetre Fundacc 

Font: Enquesta de Participació Cultural de la 
Generalitat de Catalunya 2018 i Baròmetre Fundacc 
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Música i estils

Músiques urbanes 
al pòdium d’estils
El pop-rock ostenta una popularitat que ja és 
eterna i que no deixa de guanyar adeptes. El 
2018, el 71% dels enquestats ha dit que és la 
música que més li agrada als concerts. la xi-
fra ha crescut 2 punts respecte al 2017 (69%). 
i també és l’estil que més s’escolta, ja que el 
74,4% responen que, indiscutiblement, pop-
rock, una xifra que ha evolucionat sense atu-
rador 7 punts des del 2014 (67,3%) al 2015 
(66,7%), 2016 (66%) i 2017 (70,8%), amb un 
augment de 4 punts només el darrer any.
Per sota, en disputa, hi ha la música melòdi-
ca, dominada pels cantautors, i altres gèneres 
que, sota l’influx de les músiques urbanes, se-
gueixen escalant posicions. així, el 39,7% dels 
enquestats ha afirmat que la música melòdi-
ca és la que més li agrada escoltar –a la baixa– 
i, trepitjant-li els talons, el 38,6% ja ha prefe-
rit el hip-hop, l’electrònica i altres estils, com 

les bandes sonores, la música coral o la infan-
til, que han anat a l’alça. El mateix passa amb 
els concerts: amb un descens de 2,4 punts, el 
33% ha escollit la cançó i, just per sota, el 30% 
ha triat els directes de músiques urbanes.
al darrere, han perdut seguidors el jazz, blu-
es i country amb una davallada del 30 al 28% 
als concerts, tot i que han mantingut l’audi-
ència (32,9%). també la clàssica ha anat cap 
avall, amb un descens del 31 al 30% dels oients 
i del 31 al 28% d’espectadors. Per contra, el 
2018 s’ha observat la recuperació de l’escol-
ta de músiques d’arrel –del 27,7 al 29,1%–, 
tot i que en els directes ha baixat fins al 23%. 
Finalment, el menor interès per la música lla-
tina ha fet que la distància entre l’assistència i 
l’audiència es faci més gran: el 16% ha anat a 
concerts i un 30% l’escolta habitualment, per 
davant de la clàssica i el folk.

A partir de la població que escolta música (2018)

TIPuS DE MÚSICA quE A LA GENT LI AGRADA ESCOLTAR / ANAR DE CONCERTS
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Font: Enquesta de Participació Cultural de la Generalitat de Catalunya 2018
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Opinió
Laura duran
VoCal dE la junta dE l’aCadèmia Catalana dE la múSiCa

l’acadèmia Catalana de la música organitza-
rà aquest any, amb la col·laboració inestima-
ble del mercat de música Viva de Vic i per pri-
mera vegada, els Premis alícia. la nostra idea 
és obrir a la participació de tot el sector musi-
cal la distinció de propostes, projectes o enti-
tats que fomentin els valors creatius, artístics 
o culturals de la música sense distinció de gè-
neres i/o estils. 
des de l’inici de l’activitat l’abril del 2017, 
l’acadèmia ha anat definint les diferents ac-
cions que s’organitzen en coherència amb el 
relat i els objectius establerts en els seus es-
tatuts. aquestes activitats són la Invitació a la 
música, que vam iniciar la primavera passada 
com a pòrtic al dia mundial de la música i que 
va tenir la participació de l’escriptor jaume 
Cabré, i el Fòrum anual de l’acadèmia, que ja 
ha celebrat dues edicions. 
amb la posada en marxa dels Premis alícia 
completarem la proposta d’actes acadèmics. 
El repte que ens proposem és complex, per-
què els acadèmics i les acadèmiques tenim 
una responsabilitat enorme per fer que l’aca-
dèmia jugui en benefici del sector de la mú-
sica a Catalunya el paper aglutinador, inclu-
siu, dinàmic i innovador que li correspon. Per 
això pretenem que tot el sector de la música 
se senti convidat a uns premis que volen ser la 
primera pedra d’un llarg camí. 
En aquesta primera edició s’atorgaran onze 
premis vinculats a onze categories tan diver-
ses com el projecte educatiu, el social o la in-
ternacionalització d’una banda o entitat mu-
sical. tot plegat passarà també per normalit-
zar el paper de les dones, sovint poc visibles 

en la música com en tantes altres professions, 
en els diferents àmbits, professions i gèneres 
musicals. Voldria subratllar que no és casual 
que els Premis alícia tinguin nom de dona. 
En el si de l’acadèmia es fa constantment la 
reflexió sobre la importància de feminitzar la 
cultura. Encara no tenim una majoria referen-
cial femenina en el món de la música al nostre 
país. En canvi, vivim un moment en què hi ha 
moltes més dones que homes que es formen 
i estudien música als nostres centres d’en-
senyament musical, tot i que segueixen sent 
menys les dones que s’hi acaben dedicant de 
manera professional o continuada.
des de l’acadèmia no som partidaris de la pa-
ritat entesa en forma de quotes exactes o im-
posades, però sí que ens mou la voluntat de 
feminitzar la cultura, la música i la mateixa 
vida reivindicant el paper de les dones, fent 
que siguin més presents en el conjunt de la 
societat. Els Premis alícia són també fruit de 
totes aquestes reflexions internes. alícia ens 
aboca a tota mena d’interpretacions possi-
bles. d’entrada és el nom d’una de les nostres 
intèrprets més universals, alícia de larrocha, 
i també ens condueix fins a l’atmosfera imagi-
nativa de l’alícia de lewis Carroll però, sobre-
tot, alícia és un nom de dona. 

uns premis 
amb nom de dona

La vocal de la Junta de l’Acadèmia posa en 
valor els Premis Alícia, alhora que descriu com, 
tot i haver-hi cada cop més dones que estudien 
música, encara s’evidencia com poques s’hi 
dediquen de manera professional o continuada.

“Ens mou 
la voluntat 

de feminitzar 
la cultura, la música 

i la mateixa vida, 
fent que les dones 

siguin més presents”
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indústria del directe

Estabilització 
de la música en viu

ra més dels espectadors (-18%), com no s’ha-
via vist en els darrers anys. del 2014 al 2017 els 
concerts havien crescut un 63% –de 11.841 a 
19.256–, mentre que el públic també va aug-
mentar de manera destacada un 68% –de 7,7 a 
13 milions–. la conseqüència directa d’aquest 
sever ajustament a la baixa ha estat la pèrdua 
del 13,4% dels empleats fixos de les plantilles 
d’arC. és una dada també sorprenent des-
prés de les xifres tan positives del 2017, fet 
que denota inestabilitat laboral i una progres-
siva precarització.

CANVI DE CICLE
la conjuntura que afecta l’estat actual de la in-
dústria del directe sembla que pot estar direc-
tament provocada per la hipercompetència de 
festivals que han proliferat els darrers anys ar-
reu del país, tal com valora ixent Sampietro, 
d’èxits management: “les ofertes i propos-
tes dels grans festivals mantenen la salut de la 
contractació, però a canvi concentren pocs ar-
tistes a la majoria de cartells, limiten les exclu-
sives en el marc territorial i fidelitzen un pú-
blic concret”. l’oferta festivalera consolidada 
pot haver afectat també el model públic –“la 
contractació de la festa major d’hivern pràc-
ticament ha desaparegut”– i, al mateix temps, 
“ha obert un nou cicle de moda basat en l’èxit 
dels grups festius en detriment de les grans or-
questres i els grups de ball”. a més, les nom-
broses cites electorals i la inestabilitat política 
catalana també podrien haver afectat la regu-
laritat de la contractació.

La facturació de la indústria del direc-
te encara manté els números verds 
amb l’1,2% de creixement, tot i que 
dona per acabada l’eufòria dels últims 
anys. L’any 2016 havia crescut un 17% 
i el 2017 un 7%. 

El 2018 ha caigut tant la quantitat de 
concerts (-12%) com de públic (-18%) 
per primera vegada en cinc anys de 
dades positives.

Facturació 2018

Concerts 2018

Espectadors 2018

la recuperació de la indústria catalana del directe iniciada després de la crisi ha tancat el 2018 una 
etapa de bons resultats amb una facturació que s’ha estabilitzat en l’1,2% de creixement i que denota 
el final d’un cicle. a l’altre cantó de la balança s’ha situat –per primera vegada el darrer quinquenni– 
una important caiguda de concerts (-14%), vinculada a una pèrdua severa del 22% d’espectadors, que 
el sector atribueix a la gran competència dels festivals, que concentren l’oferta en pocs artistes i que 
ha afectat també en la reducció de la programació tradicional de les festes majors.

deu anys després de la crisi general que va 
enfonsar de manera dramàtica el sector mu-
sical, la facturació ha tancat el 2018 un quin-
quenni de bons resultats que es va iniciar el 
2014. El darrer exercici la indústria catalana 
del directe ha facturat 85,5 milions d’euros, 
un augment d’un milió d’euros i un creixement 
poc significatiu de l’1,2% respecte a l’any an-
terior que demostra una certa estabilització 
del sector, tot i que també s’ha vist afectada la 
reducció de concerts i espectadors, així com 
una retallada del personal fix. no s’han recu-
perat ni de bon tros les xifres rècord del 2008 
–superiors als 126 milions d’euros–, però en 
els darrers cinc anys el repunt postcrisi ha 
permès als promotors, representants i màna-
gers guanyar un notable 42% de facturació. 
aquests bons resultats han fet que el sector 
no es mostri preocupat ara per aquest canvi 
de tendència, sinó que atribueixi els resultats 
a una “normalització” de l’oferta.
El president d’arC, jordi Gratacòs, parla de 
“reestabilització del sector”, perquè els anys 
2016-17 van tenir un marge positiu gràcies a la 
recuperació de l’iVa cultural sumat una ma-
jor capacitat d’inversió de la contractació pú-
blica. Segons Gratacòs, “podem parlar d’una 
certa normalització de la indústria del direc-
te, sobretot després de la crisi profunda que 
va afectar tant empreses com consumidors, i 
que s’ha consolidat com a referent”. 
tanmateix, el sector ha patit el 2018 una im-
portant caiguda dels concerts i espectacles 
musicals celebrats a Catalunya (-12,1%) i enca-

+1,2%

-12%
-18%
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Facturació de la indústria catalana 
de la música en directe (2014-2018)

Font: associació Professional de representants, Promotors i mànagers de Catalunya (arC)

ingressos globals per drets d’autor 
generats als Països Catalans el 2018*

Font: Societat General d’autors i Editors (SGaE)

 2018 2017 % 2016 2015
Catalunya 60.481.240 € 48.010.442 € +26%  44.004.414 € 43.439.317 € 
País Valencià 30.496.333 € 20.018.629 € +52,3%  27.577.214 € 22.080.017 € 
illes Balears 12.562.845 € 9.653.003 €  +30,1%  9.635.126 € 9.329.583 €

TOTAL 103.540.418 € 77.682.074 € +33,3% 81.216.754 €   74.848.917 €

Els Països Catalans representen el 39% –6 punts més que el 2017– dels ingressos obtinguts per la SGaE en el conjunt de l’Estat espanyol (265.260.045 €). 
Catalunya aporta el 22,8% de la recaptació total i augmenta 3 punts el seu pes respecte a la resta de l’Estat, que també marca una tendència a l’alça (+12,3%).

ingressos per drets d’autor 
generats per concerts el 2018*

 2018 2017 %
Música popular (pop/jazz) 6.314.410 € 5.472.328 €  +15,4%
orquestres de ball 1.145.790 € 1.123.830 € +2%
Música clàssica 430.679 € 317.162 € +35,8%
TOTAL 7.890.879 € 6.913.320 € +14,1%

 2018 2017 %
Música popular (pop/jazz) 772.159 € 658.691 € +17,2%
orquestres de ball 676.658 € 508.512 € +33,1%
Música clàssica 25.171 € 17.157 € +46,7%
TOTAL 1.473.988 € 1.184.360 € +24,5%

 2018 2017 %
Música popular (pop/jazz) 1.909.104 € 1.394.940 € +36,9%
orquestres de ball 654.181 € 1.169.814 € -44,1%
Música clàssica 190.215 € 199.892 € -4,8%
TOTAL 2.753.500 € 2.764.646 € -0,4%
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Font: Societat General d’autors i Editors (SGaE)

    nota: El resultat de les xifres anuals elaborades per la SGaE no és el resultat exacte del consum o assistència de públic de l’any. Si un festival o concert 
no ha fet front al pagament dels drets d’autor de l’any en curs, pot acordar fraccionar o desplaçar el pagament i, per tant, podria fer variar les xifres globals. 

 2018 2017  % 2016 2015  2014
Facturació del sector 85.475.853 €  84.445.069 € +1,2% 79.229.300 € 67.567.203 € 61.424.730 €
Concerts/espectacles 16.926 19.256 -12,1% 14.639 12.808 11.841
Espectadors 10.669.937 13.009.445 -18% 12.273.061 8.280.384 7.739.875
Empleats fixos 361 417 -13,4% 307 238 215

Catalunya
Música popular: l’ascens ha estat produït per 
l’augment dels ingressos per drets d’autor  
durant el 2018.
Música clàssica: l’increment ha estat fruit de 
l’augment de programació de música protegida 
respecte a altres anys.

País valencià
Música popular: l’increment s’ha produït per les 
regularitzacions de diversos promotors que no 
havien pagat el 2017.
orquestres de Ball: El decreixement ha estat 
conseqüència de la important regularització 
que ja s’havia realitzat el 2017 amb les entitats 
municipals respecte a anys anteriors.

illes Balears
Música popular: l’increment s’ha produït per 
l’augment de concerts realitzats durant el 
2018, epecialment a Eivissa.
orquestres de Ball: l’augment ha vingut donat 
per un increment de la programació de balls.
Música clàssica: l’ascens ha estat motivat per 
l’auge de la programació de música protegida.
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Plataforma Estatal per la Música 
per combatre la precarietat laboral

Prop de 8.000 músics, 258 sales de concerts, 
71 festivals, 71 promotores musicals, 342 em-
preses de management i representants i 600 
empreses del gremi de les discoteques i sales 
de festa han constituït el 2019 la Plataforma 
Estatal per la música (Plam) per lluitar con-
tra la precarietat laboral del sector. la Plam 
aplega més de 10.000 professionals de l’àmbit 
musical a tot l’Estat espanyol amb l’objectiu 
de millorar l’actual marc legislatiu perquè pu-
gui donar resposta a les diferents situacions 
en les quals es desenvolupen les contractaci-
ons dels músics. 
El projecte, que es va presentar el mes d’abril 

del 2019, busca modificar, ampliar i millorar 
l’actual legislació (real decret 1435/1985) per 
aconseguir un marc laboral i fiscal compara-
ble al d’altres països de la unió Europea i ca-
paç d’adequar-se a les necessitats actuals del 
sector. la portaveu catalana Carmen zapata 
celebra la iniciativa: “la Plam treballa per-
què tothom estigui protegit. no volem que els 
músics pateixin precarietat ni que els organit-
zadors pateixin indefensió jurídica”. la plata-
forma vol garantir l’estabilitat i seguretat jurí-
dica, en el sector privat i públic, a més d’acon-
seguir la plena compatibilitat de les pensions 
amb els rendiments d’autor. 

Els portaveus Guillem Arnedo i Carmen Zapata 
a la presentació de la PLAM, el 9 d’abril de 2019

En aquesta mateixa línia, ricard ardèvol d’Era 
Produccions assegura que, tot i que alguns 
ajuntaments han incrementat la inversió els 
últims anys, s’ha produït una desacceleració 
de la contractació i un estancament del mo-
del clàssic de festa major: “tot i que les grans 
orquestres es mantenen encara al mercat per 
certa tradició, el lloc dels anomenats ‘con-
junts de ball i de patxanga’ l’han ocupat els 
grups festius que fan temes propis i les ban-
des de tribut i versions”. El nou paradigma és 
fruit de l’evolució del públic.
unes altres causes del canvi d’etapa cal bus-
car-les en el fet que “la demanda musical creix 
però no al mateix ritme que l’oferta, que ja 
s’ha situat al mateix nivell d’altres països euro-
peus amb més costum d’anar a concerts”, ad-
verteix joan roselló de the Project. tot i això, 
considera que la indústria musical “viu un bon 
moment”, i que la caiguda d’espectadors pot 
ser deguda a una davallada de les programa-
cions gratuïtes, sobretot de festa major, de 
la mateixa manera que el manteniment dels 
preus de les entrades dels concerts ha ajudat 
a garantir l’estabilitat sectorial. rosselló tam-
bé es refereix a la identificació d’una nova ge-
neració d’espectadors: “abans el consum es-
tava molt identificat amb determinats artistes 
i actualment es generalitza la compra per im-
puls, de manera que cal treballar nous models 
de màrqueting”.

Per la seva banda, Xavi Pascual de Promarts 
considera positiva la concentració de l’ofer-
ta en els festivals: “la indústria del directe ha 
aconseguit estabilitzar-se i mantenir-se des-
prés de la crisi, així que es pot considerar un 
sector fiable i referent de la indústria cultural, 
per bé que no s’hagin assolit els resultats de fa 
deu anys”. amb tot, Pascual critica el sistema 
de contractació públic, perquè “la burocràcia 
cada cop més complexa no facilita l’augment 
de contractació”. En definitiva, el repunt sec-
torial del 2015-17 s’ha vist esmorteït per una 
reestabilització de l’oferta i la demanda, i s’ha 
assolit una facturació consolidada amb una 
inversió més ajustada a la realitat.
l’anuari ha elaborat l’evolució d’espectadors 
a Catalunya per gèneres i formats, i el resul-
tat és interessant perquè la tendència a l’esta-
bilització és general tot i algunes excepcions. 
l’auge de públic als festivals de pop-rock s’ha 
frenat amb un 2% de creixement (després del 
14% del 2017), les sales s’han mantingut (-0,2%) 
i únicament han pujat circuits (+14%) i auditoris 
(+15% pels macroconcerts al Palau Sant jordi). 
Per estils, només han tingut resultats positius 
els festivals de públic familiar (+14%), cada cop 
més populars, i de cançó (+5%), de format re-
duït. també els certàmens de jazz han tingut 
dades positives (+2%), lluny del 14% del 2017. 
i han perdut públic el folk (-14%), la clàssica 
(-7%) i les orquestres i conjunts (-5%).

REGuLARITZACIó DE DRETS 
d’altra banda, la Societat General d’autors 
i Editors ha tancat l’exercici 2018 amb un in-
crement notable del 33% dels ingressos glo-
bals per drets d’autor als Països Catalans. 
la recaptació als concerts de música popu-
lar a Catalunya (+15%), País Valèncià (+37%) 
i Balears (+17%) ha abocat uns resultats molt 
satisfactoris gràcies tant a l’augment de les 
programacions com a la regularitzaciós dels 
pagaments dels drets d’autor. la clàssica 
ha generat importants ingressos autorials a 
Catalunya (+36%) i les illes (48%), i també ha 
repuntat les orquestres de ball (33%). 
amb tot, la SGaE alerta que es tracta de ‘da-
des de gestió’, és a dir, “són xifres relaciona-
des amb la facturació i cobrament que s’ha 
gestionat el 2018 amb independència que els 
concerts s’hagin celebrat aquesta tempora-
da”, tal com apunta la cap de comunicació 
agnela domínguez. l’augment d’ingressos 
globals del 2018 respecte a l’any anterior, as-
segura domínguez, ha estat a causa sobretot 
de la regularització de les televisions privades 
i a drets d’autor d’altres exercisis que no s’ha-
vien abonat en el seu moment. En aquest sen-
tit, a l’hora de fer els càlculs cal tenir present 
que hi pot haver autors que no han tingut in-
gressos perquè no totes les promotores pa-
guen a temps ni fan una regularització de les 
seves liquidacions. H.M.A / L.G.
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és molt difícil explicar com és de diferent la 
sensació de viure un concert des dels dos 
pols. Que difícil és mostrar a la gent externa al 
món musical el que sentim tots els que cons-
truïm els concerts i com canvia la perspecti-
va de ser espectador a ser creador d’aquest 
sentiment, com la majoria de lectors de l’anu-
ari de la Música en són. Viure un festival des 
de dins, veure la gent experimentant la sensa-
ció que tu més de mil vegades has viscut, però 
de la qual aquesta vegada has estat partícip, 
és màgic. Si una cosa he comprovat és que la 
professionalització creixent d’aquest sector 
és imprescindible. no tot val en l’oci; el sen-
timent i l’expectativa del públic està en joc, i 
això cada vegada és més valuós. 
El nostre territori és molt ric musicalment i 
culturalment, per aquest motiu la demanda 
de l’espectador cada vegada és més exqui-
sida, i això també és la causa ara mateix de 
l’aparició d’una frenètica competència. Cada 
persona, amb els seus gustos propis, pot tro-
bar un lloc en el món del directe, o més d’un a 
la vegada, i per això la distinció o la segmen-
tació és un aspecte imprescindible. any rere 
any es multiplica la quantitat de festivals i de 
projectes del sector del directe, però és molt 
difícil arribar a trobar el punt característic per 
sobreviure en aquesta competència ferotge: 
la cerca de noves necessitats de col·lectius o 
nous formats que destaquin per la seva res-
posta a les demandes dels assistents són la 
clau de l’èxit. és per aquesta raó que no tot 
val a l’hora de comunicar aquestes propostes. 
anàlisi, metodologia i estratègia són el mè-
tode per no esdevenir obsolet davant aquest 
mercat canviant.
moltes vegades, davant aquest infinit ventall 
d’opcions en un sol territori, cada espectador 
ha de trobar en la seva decisió final un vincle 
més enllà de la proposta musical. diguem-ne 
ubicació, atenció al públic, innovació tecno-
lògica, o mil d’altres. això hauria de fer que 
una part imprescindible dels fonaments d’un 
festival comencés per saber el target de pú-

blic al qual et dirigeixes, com hi arribaràs i 
què li donaràs de diferent, és a dir, com serà 
l’experiència del teu usuari, i a partir d’aques-
ta base es poden començar a prendre deci-
sions i engegar una construcció justificada 
d’un projecte.
tot va avançant en el sector; fins i tot, molt 
lentament, es van trencant els sostres de vi-
dre que heretem les dones des de la creació 
de l’oci musical. l’imaginari col·lectiu de la 
dicotomia de gènere cada vegada va influint 
menys en la quotidianitat, però encara que-
da molta lluita en el paper de la dona dins el 
sector musical, en cadascuna de les peces 
d’aquest: les visibles i les no visibles. 
En un món liderat per homes, l’esforç del gè-
nere femení per fer-se un lloc es multiplica, i 
són els passos diminuts del dia a dia els que 
fan desaparèixer els este-
reotips socialment norma-
litzats. El sector musical 
hauria de ser un aparador 
exemplar per tal de donar 
visibilitat a tots aquests pe-
tits passos. 

En els prop de vint anys de Vesc hem fet 
tots els papers de l’auca, des de la regido-
ria d’activitats multitudinàries al Palau Sant 
jordi fins a muntar càterings, planificar gi-
res internacionals o fregar escenaris des-
prés de la pluja. Entre el 2005 i el 2010 gesti-
onàvem més de 300 bolos l’any. Lídia Pujol 
i névoa són dues artistes a les quals vam 
acompanyar quan començaven. Hi ha molt 
de camí per recórrer cap a la igualtat en la 
indústria. Vesc som un equip format per do-
nes sobretot. tenim molt 
de passió i activisme, 
però és necessari un ma-
jor compromís i inversió 
dels governs per poten-
ciar la indústria, encara 
molt precària.

l’empresa Edr Festes ja té quaranta anys. 
jo era una artista i vaig agafar la direcció el 
2009, quan l’antic representant es va jubi-
lar. Som dues agents artístiques, no tenim 
management en exclussiva i podem tre-
ballar amb artistes que comencen –recor-
do com Els Catarres a l’inici volien tocar 
ni que fos gratis amb Manel– o grups con-
solidats com La Pegatina i doctor Prats. 
donem un servei integral per organitzar 
una festa de cara als ajuntaments, des dels 
lavabos fins als concerts de dia i de nit. no 
hem parat de créixer, i 
el 2018 ha estat un any 
molt positiu. Com a do-
nes no ens hem sentit 
discriminades, al contra-
ri, se’ns veu com un valor 
de treball més curós.

Maria vázquez 
rEsPOnsABLE dE COMuniCACiÓ dE COnCErTsTudiO

Anàlisi, metodologia 
i estratègia

Lali Pujol
dirECTOrA dE vEsC i dirECTOrA 
TÈCniCA dE LA FirA MEdiTErràniA

Més compromís 
i inversió

Montse viñuelas
dirECTOrA d’Edr FEsTEs - 
EsPECTACLEs dEL riPOLLÈs

servei curós 
als ajuntaments 

“En un món liderat  
per homes, l’esforç 
del gènere femení 
per fer-se un lloc es 
multiplica. El sector 
musical hauria de ser 
un aparador exemplar 
per trencar esterotips”
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Soc a the Project des de fa gairebé 30 anys. 
Hi vaig entrar el 1989 com a recepcionista. al 
cap de res ja vaig començar tot el dia. és al-
lucinant com ha canviat tot tant! des de fa 
uns 13 anys m’encarrego del departament de 
premsa i comunicació, entre altres tasques. 
Porto la relació amb els periodistes, amb qui 
tant amb homes com amb dones m’entenc a 
la perfecció i cada dia millor. Penso que des-
prés de tants anys conec a cadascú i ja tinc 
bastant clar a qui he de trucar per oferir se-
gons quin artista. 
m’encarrego d’acreditar la premsa als con-
certs –els últims anys un tema entretingut i 
molt meticulós–, de les invitacions dels patro-
cinadors durant els festivals i dels artistes, les 
relacions públiques... ajudo el departament 
de booking amb tots els materials dels artistes 
que portem, i també gestiono entrevistes amb 
aquests artistes. Gestiono les reserves de da-
tes d’algunes sales de concerts. ajudo en el 
que puc. m’agrada ajudar i aprendre. aprenc 
molt dels nois que porten xarxes socials. Sí, el 
món el mouen les xarxes socials! 
molts dels artistes actuals que han arribat 
a tenir un públic nombrós són dones com 
rosalía, rozalén, Andrea Motis, Christina 
rosenvinge, Maria Arnal... i és molt curi-
ós el que m’ha passat amb la rosalía, sobre-
tot perquè la vaig conèixer el novembre del 
2015. Vaig estar parlant amb ella tres quarts 
d’hora. me la va presentar un amic periodis-
ta que tenim en comú –el gran luis troquel– 
i em va encantar. és una dona molt dolça, hu-
mil, que em va explicar tot el que volia fer, els 
seus projectes amb molta il·lusió i alhora cu-
riositat. ara, no han passat ni quatre anys i es 
parla d’ella al món sencer. 
recordo també l’octubre de l’any següent, 
que vaig anar a sala apolo. actuava amb raül 
‘refree’ i presentava el seu disc Los Ángeles 
(universal, 2017). Vaig demanar invitacions 
per pura curiositat. la gent no parava de par-
lar-ne, així que ‘s’havia de veure’. la sala es-
tava a rebentar i quan no duia ni mitja hora 

de bolo vaig dir al que és ara el meu marit: 
“Vámonos, no me llega”, i tal qual, vam mar-
xar. al festival Guitar BCn li hem programat 
dos bolos amb Los Ángeles i les dues vegades 
amb sold out: el març del 2017 a luz de Gas, i 
l’any passat... que fort!, al Palau de la música. 
Cap cop hi vaig poder anar per temes de lo-
gística: ser mare, la casa... de vegades les fei-
nes no són compatibles amb els concerts.
mai no em va acabar de tocar el cor amb el 
projecte amb refree, però en canvi la primera 
vegada que vaig sentir “malamente” o “Pienso 
en tu mirá” gairebé em moro. Soc fan total de 
la rosalía tra-trà. Em compro fins i tot revis-
tes on surt ella. Em sé la coreo del vídeo de 
“Con altura” de memòria. l’any passat el meu 
fill alan i jo vam ser a primera fila veient-la al 
Sónar 2018. Flipàvem. i, com a anècdota, el 
luis troquel em va aconseguir una pandere-
ta signada i dedicada al meu fill per la rosalía i 
C. Tangana, del qual abans també era bastant 
fan. ara ja no gaire. 
a la indústria segueixen faltant dones a la pro-
ducció de concerts, als festivals, productores, 
discogràfiques... Sobretot 
ho veig quan fem concerts 
grans com el Palau Sant 
jordi. als equips de treball 
abunden els homes, però a 
poc a poc a les fotos d’equip 
hi sortim més dones.

Soc molt feliç movent-me en el món musi-
cal, i puc afirmar que m’ha acollit amb molt 
entusiasme i reptes a través de la promo-
tora musical on treballo: Clipper’s live. la 
indústria musical creix a un ritme frenètic 
en varietat d’ofertes, formats i a tota hora. 
aquest any s’ha presentat carregat de nous 
projectes i oportunitats. En aquest món 
de la immediatesa és necessari seguir su-
mant i lluitant per defensar la nostra cul-
tura. m’agradaria afegir que m’enorgulleix 
veure com cada dia més dones adquireixen 
més protagonisme en 
aquesta indústria. tot 
i així, cal que siguem 
moltes més, i sobre-
tot ocupant llocs de 
més responsabilitat. 
Sumem-nos-hi!

El 2018 ha estat ple de produccions a rGB: 
Black music Festival, Premis Enderrock, 
Girona a Cappella i rumbesca, Xalaro, 
Emergent, Canet rock, Festes majors 
de Salt i Fornells de la Selva, Viaveu a 
Sant julià de ramis, Festival de Begur, 
Homenatge a Carmen amaya, amb So 
de Cobla, Festival de Cadaqués, Festes 
majors de Bescanó i Seva, i Festival B! de 
Bolvir. Valoro positivament cada producció. 
després de 23 anys al sector, he aconseguit 
un respecte envers la feina feta, on cons-
tantment aprenc i gaudeixo. He de remar-
car que ja som moltes les dones que ens 
dediquem a la produc-
ció. i la tendència que hi 
ha a tenir en compte el 
sector femení en les di-
ferents àrees, si fóssim 
un país normal, no hau-
ria de ser notícia.

Xènia rafí 
dEPArTAMEnT dE PrEMsA i COMuniCACiÓ dE THE PrOJECT

Fan de la rosalía tra-trà

Patrícia García
COMuniCACiÓ diGiTAL A CLiPPEr’s

ritme frenètic

Glòria Castellví
CAP dE PrOduCCiÓ  
i COnTrACTACiÓ d’rGB MusiC

si fóssim normals

“Segueixen faltant 
dones a la producció 
de concerts, als 
festivals, productores, 
discogràfiques...”
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Festivals

Els festivals catalans 
moderen el creixement

Els principals festivals de pop-rock als Països 
Catalans continuen sent motor del sector de 
la música en directe assolint els 3,2 milions 
d’assistens. El 2018 els espectadors del mig 
centenar de festivals més importants han aug-
mentat un 4,6%, tot rebaixant la tendència del 
2016 i 2017, que va ser del 7,5% i el 9%, res-
pectivament. l’arenal Sound de Burriana, el 
medusa Sunbeach de Cullera –amb 300.000 
espectadors cadascun– i el Primavera Sound 
de Barcelona –amb 210.000– han estat el tres 
festivals més multitudinaris de l’estiu. tot i 
això, cal fer notar que sense l’espectacular in-
crement del medusa, el resultat global s’hau-
ria situat al mateix nivell que l’any anterior, 
amb un lleuger increment del 0,3%. 
a Catalunya el volum de públic ha augmen-
tat sols un 2,1% a la quarantena de cites des-
tacades –el 2017 s’havia assolit un creixement 
rècord del 14%–, que han reunit 1,9 milions 
d’assistents. Per contra, tot i que la dinàmi-
ca creixent al País Valencià semblava frena-
da el 2017, l’augment de públic a la desena de 
grans certàmens ha estat d’un 11,1%, i ha supe-
rat per primer cop el milió d’espectadors. tots 
els formats de festivals han guanyat públic, i 
l’única diferència s’aprecia entre els de titula-
ritat privada, que pugen un 6,5% (igual que el 
6,6% del 2017), per davant dels de lideratge 
públic o mixt, que el 2018 han perdut l’1,7% de 
públic (a gran distància de l’increment indicat 
del 18% de l’any anterior). 

Els macrofestivals han crescut de manera no-
table (+7%), superior al 2% del 2017 gràcies al 
citat medusa (+82%) i a la incorporació a la 
franja de l’acústica de Figueres, amb 108.000 
espectadors (+8%). Els grans festivals han pu-
jat un 7% respecte al 14% del 2017. dos grans 
cites han trencat el sostre dels 50.000 espec-
tadors: Cap roig (+21%) i mil·lenni (+12%). El 
Bam (+12%), jardins de Pedralbes (+16%) i 
rock Fest (+7%) també han anat a l’alça, men-
tre que el Cruïlla ha donat xifres similars.
Els festivals catalans mitjans han crescut no-
més un 4%, vers el destacable 16% del 2017. 
Per franges, als de 25.000 a 50.000 espec-
tadors l’augment ha estat del 8%, i en can-
vi als de 10.000 a 25.000 s’ha reduït fins i tot 
un lleuger 0,5%. Cal valorar el bon resultat de 
mallorca live (+59%), Porta Ferrada (+29%) 
i Esperanzah! (+22%) i la caiguda considera-
ble del BCn Beach Festival (-19%). igualment, 
destaca l’augment del Suite (+97%), arts d’Es-
tiu (+54%), anòlia (+26%), Ítaca (+22%) i Sons 
del món (+1%), i les importants davallades del 
Grec (-18%), unite (-20%) i Cambrils (-30%).
Finalment, les cites de menys de 10.000 as-
sistents han tombat la dinàmica a la baixa de 
l’any 2017 (-26%) i han assolit un augment del 
15%. Els millors resultats els han fixat l’altaveu 
(+13%), el mutek (+26%) i el músiques Sensibles 
(+46%). les grans festes majors, en canvi, han 
patit una caiguda del 5%, a l’inrevés de l’alça 
del 2017 del 22%. TErEsA vALLBOnA

els principals festivals de pop-rock catalans han augmentat el 2018 un 2% d’espectadors, una xifra 
positiva que demostra una contundent desacceleració del sector lluny de l’espectacular augment  
del 14% de l’any anterior. el mig centenar de principals festivals als països catalans han registrat un 
creixement moderat del 5%, amb un global de 3,2 milions d’assistents i un millor comportament dels 
megafestivals i els certàmens de petit format. cal destacar l’augment dels principals certàmens del 
país valencià, que han sumat un 11% més de públic i continuen liderant el rànquing festivaler.

La quarantena de principals festivals 
catalans ha registrat 1,9 milions d’es-
pectadors el 2018, un 2,1% més que 
l’any anterior, un ascens molt lleu si  
es compara amb l’espectacular 14% 
del 2017. El Primavera sound, el sónar 
i l’Acústica han estat els festivals cata-
lans més multitudinaris.

La quantitat d’assistents als 48 princi-
pals festivals dels Països Catalans ha 
crescut un 4,6%, amb 3,2 milions d’es-
pectadors, una xifra que mostra una de-
sacceleració respecte a l’augment del 
8,9% registrat el 2017. Els darrers quatre 
anys la xifra sempre ha anat a l’alça. Els 
festivals del País valencià continuen li-
derant el rànquing amb l’Arenal sound, 
Medusa, rototom i FiB.

Festivals als PPCC 2018

Festivals a Catalunya 2018

+5%

+2%
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la inclusió de dones al Guitar ha estat 
natural. En tots aquests anys no m’he 
forçat mai a programar veus femeni-
nes, sempre ha sorgit de manera intrín-
seca. Enguany no és un dels més repre-
sentatius, però hi ha presents Estrella 
Morente, noa i Lila downs, totes elles 
exemples en la normalització de la pari-
tat que el festival porta als gens.

Judit Llimós
GuiTAr BCn (THE PrOJECT)

la presència femenina als nostres fes-
tivals des de sempre ha estat molt alta, 
bàsicament perquè el que tenim més 
en compte a les nostres programacions 
és el talent, i no la qüestió de gènere. El 
nostre país està farcit de talent feme-
ní amb propostes singulars que a més 
no paren de créixer i són molt interes-
sants de programar. Els nostres equips 
professionals també es configuren per 
qüestió de capacitat i de talent i no de 
gènere, i tot i que tenim força dones  
al nostre equip, cal dir que el mercat  
laboral femení en algunes de les tas-
ques que calen per al desenvolupament 
dels nostres projectes és limitat i això  
fa que sigui complicat fer un staff equi-
tatiu pel que fa a gènere.

Xavi Pascual
sTrEnEs-ACúsTiCA (PrOMOArTs)

des de l’(a)phònica sempre hem tin-
gut la voluntat de configurar un car-
tell equilibrat. l’objectiu d’una socie-
tat igualitària hauria de ser valorar les 
propostes per la seva qualitat, indepen-
dentment de si són veus femenines o 
masculines. Pel que fa a l’equip de tre-
ball d’alter Sinergies, gairebé sempre 
som més dones que homes. 

Francesc viladiu
(A)PHÒniCA (ALTEr sinErGiEs)

ELS PROGRAMADORS 
PRENEN NOTA

Espectadors assistents als principals  
festivals de pop-rock dels Països Catalans
Més de 100.000 2018 2017 
arenal Sound - Burriana (PriVat) 300.000 300.000 0%
medusa Sunbeach - Cullera (PriVat)  300.000 165.000 +82%
Primavera Sound - Barcelona (PriVat) 210.000 209.000 +0,5%
rototom Sunsplash - Benicàssim (PriVat) 208.000 220.000 -6%
Electrobeach - Barcarès (PriVat) 180.000 196.000 -8%
FiB - Benicàssim (PriVat) 168.000  177.000 -5%
Sónar - Barcelona (PriVat) 126.000 123.000 +2%
acústica - Figueres (PriVat)* 108.000 100.000 +8%

de 50.000 a 100.000   
low Cost Festival - Benidorm (PriVat) 83.000 83.000 0%
Bam - Barcelona (PúBliC)* 79.438 70.990 +12%
rock Fest - Santa Coloma de Gramenet (PriVat) 74.826 70.146 +7%
jardins de Pedralbes - Barcelona (PriVat) 59.800 51.441 +16%
Cruïlla - Barcelona (PriVat) 57.000 57.000 0%
Cap roig - Calella de Palafrugell (PriVat) 56.261 46.316 +21
Festival del mil·lenni - Barcelona (PriVat) 51.356 45.862 +12%
Guitar BCn - Barcelona (PriVat) 50.114 52.601 -5%

de 25.000 a 50.000   
Porta Ferrada - Sant Feliu de Guíxols (PriVat) 41.384 32.000 +29%
dGtl - Barcelona (PriVat) 35.000 35.000 0%
Barcelona Beach Festival (PriVat) 34.000 42.000 -19%
Vida - Vilanova i la Geltrú (PriVat) 33.500 32.000 +5%
acampada jove - montblanc (PriVat) 31.000 30.000 +3%
Strenes - Girona (PriVat)* 30.400 32.800 -7%
Esperanzah! - El Prat (PriVat) 28.000 23.000 +22%
mallorca live Festival - Palma (PriVat) 27.000 17.000 +59%
aquelarre de Cervera (PúBliC)* 35.000 30.000 +17%

de 10.000 a 25.000   
Canet rock (PriVat) 23.000 22.000 +5%
Sons del món (PriVat) 22.500 20.360 +11%
Grec - Barcelona (PúBliC) 21.007 25.704 -18%
unite with tomorrowland - Barcelona (PriVat)  20.000 25.000 -20%
arts d’Estiu - Pineda de mar (PriVat) 20.000 13.000 +54%
Festival de música de Cambrils (PriVat) 18.500 26.476 -30%
(a)phònica - Banyoles (PriVat)* 18.000 18.000 0%
Suite Festival - Barcelona (PriVat) 17.211 8.729 +97%
room Festival - Barcelona (PriVat) 15.321 14.891 +3%
leyendas del rock - Villena (PriVat) 15.000 20.000 -25%
anòlia - igualada (PúBliC-PriVat)* 14.529 11.563 +26%
Clòwnia - Sant joan de les abadesses (PriVat) 12.500 15.000 -17%
Ítaca - l’Empordà (PriVat) 12.896 10.612 +22%
Feslloch - Benlloch (PriVat) 12.000 12.000 0%
Paupaterres - tàrrega (PriVat-PúBliC) 10.000 10.500 -5%

Menys de 10.000   
altaveu - Sant Boi de llobregat (PúBliC) 9.000 8.000 +13%
mutek - Barcelona (PriVat-PúBliC) 7.300 5.800 +26%
Electrosplash - València (PriVat) 5.000 5.000 0%
Eufònic - terres de l’Ebre (PriVat) 5.000 4.750 +5%
músiques Sensibles - Barcelona (PriVat) 4.250 2.915 +46%

Programació Musical - Festa Major   
mercè música - Barcelona (PúBliC)* 268.150 309.231 -13%
Fires de Sant narcís - Girona (PúBliC)* 115.000 115.000 0%
les Santes - mataró (PúBliC)* 125.000 110.000 +14%

Total assistents als Països Catalans 

3.198.243
la cinquantena de principals festivals de pop-rock dels Països Catalans han crescut només un 
4,6% fins a 3,2 milions d’assistents –el 2017 l’augment va ser del 9%–, segons dades analitzades 
per l’anuari de la Música. Els macrofestivals –més de 100.000 espectadors– han registrat un crei-
xement del 7,4%, els grans certàmens de més de 50.000 han pujat un 7,2%, els mitjans de 10.000 
a 50.000 un 3,8%, i els petits de menys de 10.000 un 15,4%. Els festivals privats han augmentat 
un 6,5%, i per contra els públics han caigut un 1,7%, i les grans festes majors han caigut un 4,9%.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels festivals. (*) Programació gratuïta majoritària
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Opinió
Carmen Zapata
GErEnt dE l’aSaCC, dirECtora artÍStiCa dEl CurtCirCuit i El CluB CirCuit, PrESidEnta dEl mim, 

mEmBrE dEl ConSEll aCadèmiC dE l’aCadèmia Catalana dE la múSiCa i PortaVEu dE la Plam

aquest article és una anormalitat. no us es-
panteu, podeu continuar llegint! de veritat té 
tantes carències el sector? no correm el perill 
de perpetuar cicles i edicions especials i es-
pais segregats o temàtics dedicats a dones? 
les professionals no tenim opinió o capacitat 
d’anàlisi la resta del temps? això és una eina 
de visibilitat, o una arma de doble fil?
d’un temps ençà s’ha posat el focus en les pro-
gramacions dels cicles i festivals, però cal po-
sar-lo també en el que passa darrere l’escena-
ri, en quantes dones veiem programant, en tau-
les de so, en comitès de selecció, en jurats i en 
càrrecs de decisió. tot i haver-hi un 62% de do-
nes universitàries a Catalunya, aquesta dada no 
es reflecteix en l’àmbit professional. més que 
mai, les dones tenen la formació i qualificació 
per accedir al món professional, i per tant ens 
cal preguntar-nos per què les coses no canvi-
en. Per què la indústria musical renuncia a do-
nes excel·lents, ben preparades, que són més 
que capaces de treballar en posicions històri-
cament preses pels homes? El sistema educatiu 
prepara les dones per ser perfectes en tots sen-
tits. i en canvi el mateix sistema fomenta en els 
homes l’ambició de lluitar pel que creuen que 
mereixen. les estadístiques demostren que si 
un home té el 60% dels requisits necessaris per 
optar a un lloc de treball, s’hi postularà. la xi-
fra augmenta fins al 90% en cas de dones. Per 
tant, sabem que el talent femení és aquí fora, 
però això no apareix al nostre entorn de treball. 
Perdó... sí, però no als càrrecs que ens agrada-
ria. Senyors, no us perdeu el nostre talent.
la cultura i en aquest cas la música han de re-
flectir molt més que una cultura estereotipa-
da, androcèntrica i classista. la música ens 
brinda l’oportunitat de crear espais per assolir 
la igualtat, és prescriptora i és present en tots 
els àmbits, la nostra vida està impregnada de 
música i la seva presència la converteix en una 
eina imprescindible per al canvi. 

En un sector sacsejat per reivindicacions pro-
fessionals de dones i ja que parlem d’igual-
tat i justícia, l’aSaCC i jo personalment ens 
congratulem que després de més d’una dè-
cada les sales de petit format i les associaci-
ons culturals puguin programar música en viu 
a Barcelona. l’aprovació de la normativa per 
a Espais de música Viva és una eina impres-
cindible per protegir el teixit cultural urbà i ha 
estat una de les meves principals preocupa-
cions i reivindicacions des que fa 13 anys vaig 
aterrar a l’entitat. Sense els petits espais de 
música potser res del que mostra l’anuari de la 
Música existiria. les gires, els festivals i el seu 
impacte econòmic, el múscul de la indústria i 
tot el que l’envolta seria molt diferent o no se-
ria. a més, vull posar en valor la perseverança 
de Carles Sala, que en tots aquests anys, fent 
honor al cognom, ha estat un aliat imprescin-
dible, i dani Granados, sense l’obstinació del 
qual no hauria estat possible l’aprovació in ex-
tremis al final de la legislatura. 
l’aSaCC compleix 18 anys i arribem a la ma-
joria d’edat amb energia, una bona dosi d’ac-
tivisme i objectius clars; participant activa-
ment en la Plataforma Estatal per la música, 
de la qual soc portaveu amb Guillem arnedo 
(amjm), en què des del grup de treball de 
l’acadèmia de la música hem estat capa-
ços d’articular i consensuar postures amb el 
sector. amb el propòsit de reprendre la mo-
dificació de la llei d’Espectacles i tantes al-
tres lluites que queden pendents; consolidant 
el Curtcircuit, molt valorat pels grups emer-
gents, i obrint El Club Circuit, tribut als petits 
espais, en què grans artistes tornen a clubs on 
van debutar; un homenatge a la tasca cultu-
ral dels petits espais de música i un luxe per al 
públic, que té els artistes a tocar. 
Veieu, les professionals podem parlar de tot, 
no només de com de difícil és ser dona en 
aquesta indústria, que n’és!

Anormalitat

La gerent de l’Associació de sales de Concerts 
de Catalunya, Carmen Zapata, posa en valor 
la feina de les dones en la indústria musical 
alhora que relata els reptes assolits en 18 anys 
d’història de l’associació que representa.

“Sense els 
petits espais 

de música 
el múscul 

de la indústria 
seria 

molt diferent”
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sales de concerts

reactivació amb la
reconversió sectorial
després de l’alça d’assistents i concerts del 2016 a les sales catalanes que deixava enrere la crisi de la 
darrera dècada, les xifres dels dos últims anys han confirmat que el sector s’ha estabilitzat i ha activat 
una fase de reconversió. el 2018 ha registrat un increment del públic (+9%) i també un lleuger augment 
dels concerts (+3%), de manera que ha millorat la mitjana d’espectadors. les expectatives positives a 
l’alça són evidents a barcelona i a la resta del país en nombre d’assistents però no tant de concerts. 

la recuperació econòmica en la música en di-
recte es va anunciar ara fa tres anys, però els 
increments del PiB a l’Estat espanyol han tri-
gat a materialitzar-se en recuperacions reals 
en multitud de sectors i en les rendes dels tre-
balladors. les sales de concerts no han estat 
una excepció, i els números verds han comen-
çat a implantar-se arreu del país, tot i que les 
xifres prèvies a la crisi són lluny per a un àmbit 
de la música en viu que ha hagut de resistir en 
condicions molt adverses. Parlar d’una restau-
ració de la situació anterior al 2008 queda en-
cara lluny, tot i que la reconversió del sector ja 
permet parlar de recuperació.
Els dos darrers anys, 2017 i 2018, la progres-
siva recuperació del poder adquisitiu de la 
població i el descens de l’iVa que gravava 
les actuacions han afavorit la millora del sec-
tor. S’ha trencat amb la llarga ratxa d’anys de 
descensos i tant la xifra d’espectadors com la 
quantitat de concerts programats han mos-
trat una vitalitat a favor d’un major rendiment. 
El sector s’ha consolidat gràcies a la reforma 
i actualització de sales emblemàtiques com 
apolo, la Capsa o Salamandra, per citar tres 
casos. Per territoris, la mitjana d’ocupació ha 
millorat notablement tant a la capital catalana 
(de 258 a 270 espectadors per concert) com 
sobretot a la resta de Catalunya (de 153 a 170).
les dades del 2018 han demostrat una ten-
dència a l’alça, així que la quantitat d’assis-
tents a sales ha fet un salt considerable del 9% 
–el 2017 encara va caure un 3%–, un compor-
tament exactament igual a Barcelona que a la 
resta del país. les xifres han vingut capitane-

jades per l’augment de públic i concerts a un 
dels principals equipaments barcelonins (sala 
apolo, la [2] i la [3]), que el 2018 s’ha reinau-
gurat reformat en tres espais. l’increment del 
34% de públic ha anat acompanyat d’un crei-
xement adequat del 22% de concerts, ja que 
amb aquesta ampliació de l’aforament hi ha 
hagut menys artistes que omplin. 
Fora de la capital, han aportat excel·lents re-
sultats d’assistència al Baix llobregat les reo-
bertures de la Capsa del Prat (+16% d’assis-
tents, tot i muntar un 8% menys de concerts) i 
de la Salamandra de l’Hospitalet (+19% de pú-
blic, amb la reducció del 8% de programació). 
també cal destacar els bons resultats en l’as-
sistència al Cafè del teatre de lleida (+41%) i 
al Centre artesà tradicionàrius de Barcelona, 
que ha guanyat 3.500 espectadors (+16%) grà-
cies a un any de celebració en què també ha 
augmentat la programació (+49%).
Pel que fa a la programació de concerts, la 
mitjana l’any 2018 ha pujat un 3%, un percen-
tatge superior a Barcelona (+4%) que a la resta 
de comarques (-2%). amb tot, si analitzem cas 
per cas, l’estabilitat o la reducció predomina 
a la majoria de sales catalanes. després d’un 
2017 positiu, l’Stroika de manresa ha patit un 
recés en perdre un 5% d’espectadors i un 14% 
de concerts. la zero de tarragona també ha 
perdut assistents (-5%), tot i haver incremen-
tat l’oferta (+5%). Per contra, a l’àrea metro-
politana i a Barcelona –excepte en el cas de 
l’apolo i razz– les sales han presentat pocs 
moviments a l’espera de superar el canvi de 
tendència del mercat. iGnAsi FrAnCH

La programació dels concerts (+3%) 
és un indicador que demostra que 
l’alça de públic no ha activat l’oferta. 
La xifra ha mantingut un creixement 
sostingut igual que l’any passat, so-
bretot a la capital (+4%), perquè a la 
resta ha disminuït lleugerament (-2%). 
La mitjana global d’espectadors per 
concert ha millorat de 240 a 254.

El creixement del nombre d’assistents 
a sales de concerts el 2018 s’ha esta-
bilitzat a l’alça els dos darrers anys, 
després del punt d’inflexió del 2016. 
Tant és així que les dades recollides a 
una vintena d’equipaments catalans 
han indicat que el públic ha augmen-
tat un 9%, el mateix percentatge a 
Barcelona que a la resta de Catalunya. 

Espectadors 2018

Concerts 2018

+9%

+3%
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és una bona època per a les 
sales de Barcelona. Cal desta-
car el paper dels locals de ca-
pacitat petita o mitjana com 
la sala Sidecar, que encara 
donen espai a les bandes que 
comencen i a l’escena més 
underground, sovint a un preu 
assequible per al públic.

les sales vivim en un impàs 
per les fluctuacions dels im-
postos, l’èxit dels festivals... 
Potser creixen els espais pe-
tits, però omplir sales de mil 
espectadors és molt més di-
fícil. no se solen comprar en-
trades a cegues i es priorit-
zen grans esdeveniments.

Fàtima 
Mellado
sidECAr

Aitziber 
roldán
sALAMAndrA 

Espectadors i concerts a les  
principals sales de Catalunya

Les xifres d’ocupació del 2016 a les 
sales van aportar creixement després 
de molts anys, però el 2017 i 2018 
s’ha frenat la tendència. És una treva 
o un canvi de cicle? l’oferta musical 
ha crescut amb nous estils i grups que 
atreuen uns públics que potser abans 
no consumien tanta música en viu. 
Caldrà veure la sostenibilitat d’aquest 
augment d’oferta.
L’augment de concerts encara és més 
gran que l’increment d’espectadors. 
Hi ha d’haver un ajustament? l’oferta 
continua sent superior a la demanda, 
i s’haurà d’estabilitzar en algun mo-
ment. Els que més pateixen són els 
emergents, als quals els costa molt 
més arribar al públic. Hauríem de fo-
mentar una cultura que normalitzi el 
fet de gaudir d’espectacles en viu.
Les entrades dels festivals i de grans 
artistes valen molts diners. Això és un 
problema per a l’ecosistema de sales?
la precarietat que pateix una part im-
portant de la societat fa que es triï 
molt més. Els grans grups atreuen con-
sumidors infreqüents. En contraparti-
da, els festivals poden ajudar a fomen-
tar el gust per viure el directe i repetir 
en altres formats més íntims o propers.

 2018 2017 % 2018 2017 %
razzmatazz (BCn) 436.399 416.824 +5% 375 337 +11%

apolo, la[2] i la[3] (BCn) 263.965 196.292 +34% 469 386 +22%

luz de Gas (BCn) 150.000 150.000 0% 500 500 0%

tarantos (BCn) 93.222 85.000 +10% 1.210 1.214 -0,3%

Barts (BCn) 75.400 73.351 +3% 119 111 +7%

la mirona (Salt) 41.936 41.034 +2% 124 125 -0,8%

jamboree (BCn) 38.187 42.000 -9% 656 645 +2%

Bikini (BCn) 36.126 36.496 -1% 101 109 -7%

Salamandra (l’H) 30.254 25.371 +19% 89 97 -8%

C.a.t. (BCn) 26.650 23.015 +16% 180 121 +49%

Stroika (manresa) 17.772 18.628 -5% 42 49 -14%

Cafè del teatre (lleida) 17.118 12.146 +41% 135 126 +7%

jazz Sí (BCn) 16.550 16.558 -0,04% 358 360 -0,6%

zero (tarragona) 12.894 13.559 -5% 106 101 +5%

Sidecar (BCn) 13.859 14.524 -5% 123 123 0%

la Capsa (El Prat) 5.999 5.178 +16% 83 90 -8%

Vol (BCn) 7.455 7.982 -7% 85 97 -12%

Soda acústic (BCn) 7.260 8.645 -16% 132 152 -13%

l’oncle jack (l’H) 7.140 6.203 +15% 135 150 -10%

Els Pagesos (Sant Feliu ll.) 3.990 3.862 +3% 81 71 +14%

milenio (Sant Feliu ll.) 782 600 +30% 16 20 -20%

EnTrEvisTA

sílvia Berna  
dirECTOrA dE LA sALA BArTs

després de l’any de reforç i 
consolidació del projecte de 
la sala la Capsa del Prat que 
vam afrontar al llarg del 2017, 
la darrera temporada ha es-
tat una etapa de continuïtat. 
El repte per a nosaltres se-
gueix sent arribar al públic 
més jove, dels 18 als 30 anys.

Lina 
ramírez
LA CAPsA

ConcertsEspectadors

“L’oferta 
continua sent 
superior a la 
demanda, i s’ha 
d’estabilitzar”

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les sales i aSaCC
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Els circuits catalans han registrat xifres positi-
ves amb una suma global de 230.000 especta-
dors i 900 concerts el 2018. El Curtcircuit im-
pulsat per l’associació de Sales de Concerts 
de Catalunya (aSaCC) per promoure bolos 
d’artistes emergents ha aportat un augment 
del 23% en el nombre de concerts i un 12% 
més d’espectadors. la Xarxa d’Espais Escènics 
municipals de la Generalitat de Catalunya i la 
diputació de Barcelona ha fet una evolució si-
milar, amb prop del 10% més de concerts i un 
16% d’augment d’espectadors. El circuit espe-
cialitzat òpera Catalunya ha organitzat més 
concerts, dels 26 del 2017 a 30 del 2018, però 
per contra ha rebut un 8% menys de públic; 
una situació inversa a la del Circuit Folc, or-
ganitzat pel Centre artesà tradicionàrius, 
el Grup Enderrock i la Fira mediterrània de 
manresa, que ha organitzat un 16% menys de 
concerts i per contra ha aconseguit un espec-
tacular 27% més de públic. Finalment, la nove-
na edició del circuit estatal Girando Por Salas, 
promogut per arC i musicat, entre altres, 
i amb el suport del ministerio de Cultura, ha 
baixat un 19% la quantitat de concerts i un 31% 
la xifra d’espectadors, en una dinàmica sem-
blant a la del 2017. TErEsA vALLBOnA

els principals circuits musicals gestionats per entitats públiques i privades 
han capgirat les xifres vermelles del 2017 i s’ha tornat a la dinàmica a l’alça 
que havien consolidat des del 2013. el nombre de concerts ha crescut més 
d’un 8% i el d’espectadors un important 13%, liderats pel circuit de l’oda.

Circuits

recuperació general 
als cicles itinerants

L’evolució de públic ha registrat un re-
sultat positiu del +13,5%, que capgira 
la frenada de l’any anterior (-0,4%). La 
Xarxa OdA, el Curtcircuit i el Circuit 
Folc han liderat l’augment: han passat 
d’una ocupació de 245 espectadors/
concert a 256.

El 2018 també s’ha anotat un augment 
del 8,5% en la xifra de concerts, una 
dada molt positiva si es compara amb 
el descens del 4% del 2017. La Xarxa 
OdA, el Curtcircuit i l’Òpera Catalunya 
són els que ha programat més bolos, 
amb augments superiors al 10%.

Espectadors 2018

Concerts 2018

Quin balanç feu del GPs 2018? El GPS 
ha tornat a demostrar que és un circuit 
necessari per als grups emergents. 
això ho certifica el gran nombre de 
grups que s’han presentat a la darrera 
convocatòria i el nombre de sales que 
s’han inscrit per rebre les ajudes.
Com definiu la programació del cir-
cuit 2018? molt variada d’estils musi-
cals, destinacions geogràfiques i gran-
dària de sales. Estem contents perquè 
s’ha incrementat el nombre de sales a 
les illes. arribem a més llocs.
Poseu atenció a la presència d’artis-
tes dones? Cada any hi ha una grata i 
igualitària presència de grups amb do-
nes o artistes femenines. El 2018, per 
exemple, dels 26 grups seleccionats 
hi ha hagut 5 projectes de noies (Alice 
Wonder, izah, vinila von Bismark, 
Maruja Limón i sara Pi) i 9 amb noies 
(Crudo Pimento, Esjava, Fuckaine, 
isma romero, La Plata, Ladilla rusa, 
Mäbu, Paranormales i Texxcoco). En 
podem estar orgullosos.

Herminia Martínez
COOrdinAdOrA dE 
GirAndO POr sALAs

EnTrEvisTA

“Cada any  
hi ha una 
programació 
igualitària”

+14%

+9%

 Espectadors 2018 2017 %  Concerts 2018 2017 % 

Xarxa d’Espais Escènics de l’oda 196.351 169.092  +16% 760 692  +10%
(diputació de Barcelona + Programa.cat)

òpera Catalunya  15.140 16.536 -8% 30 26 +15%
(Generalitat de Catalunya)

Curtcircuit   11.200 10.000 +12% 49 40  +23%
(aSaCC)

Circuit Folc  3.250 2.550  +27% 21 25  -16%
(C.a.t. + Grup Enderrock + Fira mediterrània)

Circuit GPS - Girando Por Salas 1.638 2.380 -31% 29 36  -19%
[Catalunya - País Valèncià - illes Balears]
(arC + musicat + aCCES + aPm + artE + Promusicae + uFi)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels promotors dels circuits

Espectadors i concerts als circuits
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els grans equipaments han registrat globalment xifres positives el 2018, 
equivalents als registres del 2014 anteriors a la crisi. la xifra d’especta-
dors ha remuntat un 15% –gràcies sobretot al palau sant jordi– i trenca la 
tendència a la baixa del 2017, mentre que els concerts han crescut un 8%.

la xarxa catalana d’auditoris –sense incloure 
el Palau Sant jordi– ha tancat el 2018 amb xi-
fres semblants a les del 2017: caiguda del 4% 
del nombre d’espectadors (-7% el 2017) i aug-
ment de la programació del 7% (+3% el 2017). 
En realitat, però, si analitzem globalment les 
dades de tots els equipaments públics, el 
nombre d’assistents ha augmentat un 15% i els 
concerts un 8%. l’explicació ha estat l’excel-
lent temporada del Palau Sant jordi i el Sant 
jordi Club, que ha superat el 100% de públic i 
ha celebrat un 59% més de concerts gràcies a 
la programació de 23 grans artistes amb més 
de 12.000 espectadors, mentre que l’any an-
terior només van ser 7. Si analitzem cadascun 
dels espais, l’auditori de Barcelona ha gua-
nyat un 6% d’espectadors amb un 9% més de 
concerts, mentre que el Palau (-16%) i el liceu 
(-4%) han tancat la temporada amb números 
vermells en la xifra d’assistents, tot i mante-
nir el volum de programació. a la resta, Sant 
Cugat ha obtingut els millors resultats amb un 
33% més d’espectadors i un 56% més d’espec-
tacles, tot i que Girona i Vic també han vist in-
crementats públic i concerts. la mitjana d’es-
pectadors per concert als auditoris catalans 
s’ha reduït el 2018 de 134 a 130. T.v.

Auditoris i teatres

El Palau sant Jordi lidera 
el creixement de concerts

La recuperació d’assistents als 
equipaments catalans aporta una 
xifra global del 15%, gràcies a un 
increment del 100% d’espectadors 
al Palau sant Jordi i sant Jordi Club. 
Amb tot, la resta d’auditoris ha 
aportat una xifra de caiguda del  
4%, similar a la del 2017.

La xifra de concerts del 2018 ha 
crescut un 8%, un indicador positiu si 
es compara amb el moderat 2,5% del 
2017. Tant el Palau sant Jordi (+59%) 
com la mitjana dels auditoris catalans 
(7%) han augmentat la programació.

Espectadors 2018

Concerts 2018

l’auditori de Girona va arribar el 2018 
al dotzè any de vida amb bona salut, 
ocupació del 70% i una oferta de pro-
gramació de qualitat adreçada a tots 
els públics. Però a la vida no tot són 
flors i violes: des de l’auditori obser-
vem amb preocupació la poca repre-
sentació de dones a les programacions 
d’arreu del país, i que som a anys llum 
de viure una situació normalitzada. des 
dels equipaments públics hem de po-
sar totes les eines per augmentar-ne la 
presència. Per l’escenari de l’auditori 
el 2018 hi han passat grans noms com 
ara Martha reeves, Les Anxovetes, 
rozalén, isabelle Faust, rosario, 
sandrine Piau i núria Mancebo en-
capçalant Bigblack rhino, entre altres, 
sense oblidar enguany l’espectacle de 
l’homenatge a Aretha Franklin a càr-
rec de la Black Music Big Band, que va 
deixar el públic amb la pell de gallina. 
l’auditori té la immensa sort de veure 
en el seu equip tècnic una nombrosa 
presència femenina; només cal desitjar 
que en un futur proper les dones acce-
deixin a més càrrecs directius.

natxo Morera 
PrOGrAMAdOr dE MúsiQuEs 
MOdErnEs dE L’AudiTOri dE GirOnA

EnTrEvisTA

A anys llum de 
la normalització

+15%

+8%

Espectadors i concerts als principals equipaments i auditoris
 Espectadors 2018 2017 % Concerts 2018 2017 %

Palau Sant jordi + Sant jordi Club 576.000 286.000 101% 65 41 +59%

l’auditori de Barcelona 399.673 377.605 +6% 557 509 +9%

Palau de la música Catalana 393.283 467.207 -16% 638 615 +4%

Gran teatre del liceu* 282.415 295.305 -4% 196 200 -2%

auditori de Girona 85.781 81.297 +6% 235 196 +20%

teatre auditori Sant Cugat 37.577 28.229 +33% 61 39 +56%

teatre l’atlàntida - Vic 28.318 27.062 +5% 83 78 +6%

teatre Kursaal - manresa 26.704 25.734 +4% 61 68 -10%

teatre auditori de Granollers 22.640 22.016 +3% 37 40 -8%

auditori Enric Granados - lleida 18.090 18.439 -2% 52 53 -2%

auditori de Vilafranca 6.269 5.053 +24% 27 27 0%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels auditoris i recintes. (*) inclou només programació pròpia 
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Cases de la Música

el projecte públic-privat de les cases de la Música ha consolidat la potenciació de la música emergent i en 
directe fins al punt que aquestes s’han convertit en espais de referència. la xarxa integrada per la Mirona 
de salt, clap de Mataró, salamandra de l’Hospitalet, stroika de Manresa i diversos espais de terrassa ha 
revertit la baixada d’anys anteriors, i el 2018 ha reforçat l’aposta de creació artística i la fidelització de nous 
públics amb dades tan positives com l’increment d’artistes (22%), concerts (6%) i públic (2%).

un gran circuit per a músics emergents i la cre-
ació de nous públics ja són una realitat gràcies 
als 15 anys de feina de la Xarxa de Cases de la 
música de Catalunya (Cdm). “El millor any ha 
estat el 2018, no només perquè han augmentat 
públic, concerts i artistes, sinó perquè es tre-
balla tranquil·lament amb el conveni triennal 
signat amb l’administració (període 2017-2019) 
i que ja estem treballant per renovar”, afirma el 
coordinador jordi Planagumà. 
tot i que la majoria d’activitats són programes 
comuns igual d’ambiciosos, el 2018 han cres-
cut de manera notable els projectes de crea-
ció i cada Cdm s’ha adaptat a les especifici-
tats del territori i ha potenciat les prioritats. 
la Cdm de Girona ha engegat un programa 
d’integració social al Sector Est a través de la 
Black Music Big Band. a més, en comparació 
amb els dos anys anteriors, la majoria de da-
des són positives no només pel que fa a quali-
tat, sinó també als increments en l’assistència 
de públic (2%), els concerts (6%) i la xifra d’ar-
tistes programats (22%) respecte al 2017.
les activitats destinades als músics per a la 
formació i creació artística han augmentat el 
darrer any un 2%, una xifra que suposa un 7% 
respecte al 2016, ja que s’ha passat de 390 a 
419. Sumant tots els indicadors (producció de 
directes, gravació de maquetes, càpsules au-
diovisuals, concerts al mercat de música Viva 
i la Fira mediterrània de manresa i de Km0), el 
2018 s’han desenvolupat 144 projectes d’ajuts 
a la creació, amb un clar creixement del 76%.

ExPANSIó A LA VISTA
El futur de les Cdm i el model que represen-
ten està garantit. la Comissió de Cultura del 
Parlament de Catalunya va aprovar el març 
d’aquest any potenciar i ampliar el projecte a 
tot Catalunya. Segons Planagumà, “la idea és 
crear noves seus, o bé que les existents (Salt, 
mataró, terrassa, l’Hospitalet de llobregat i 
manresa) tinguin satèl·lits o subseus. així, ja 
s’està treballant per obrir noves Cdm sobretot 
a l’àrea de tarragona i lleida, on la mancança 
de recursos musical és fa més evident”. 
amb tot, la feina desplegada per a les noves 
seus no està assegurada fins que no es resol-
guin dos aspectes primordials: “la resolució 
del Parlament no deixa de ser un declaració 
d’intencions fins que no vingui acompanyada 
dels pressupostos necessaris per engegar els 
nous projectes, i aquests han d’arribar no no-
més de les administracions locals sinó també 
del sector privat de les ciutats elegides”, con-
clou jordi Planagumà. 
l’any 2018 la implicació dels agents privats 
en les Cdm ha representat una aportació de 
440.069 euros, més d’una tercera part del 
pressupost, una partida que garanteix bons 
resultats i noves àrees d’influència musical ar-
reu del territori, i que es complementa amb 
institucions públiques com la Generalitat de 
Catalunya (iCEC), les diputacions i els ajun-
taments. El model mixt públic-privat ha per-
mès desenvolupar un projecte que democra-
titza l’accés a la música. H.M.A.

+17%
El pressupost global de les Cases de la 
Música per al 2018 ha superat per pri-
mer cop el milió d’euros –de 968.343 a 
1.132.569–, amb un notable increment 
del 17%, distribuït en tres parts per la 
Generalitat de Catalunya (31%), les 
administracions locals (30%) i aporta-
cions privades (39%).

L’increment del nombre d’alumnes a les 
activitats de les cinc Cases de la Música 
ha suposat un 15%, ha passat dels 4.437 
el 2017 als 5.093 el 2018. A més, s’ha re-
alitzat 3.791 hores de formació, un 10% 
més que l’any anterior, per a músics que 
han participat en cursos, tallers, inicia-
ció a instruments i masterclasses.

Alumnes i activitats 2018

Pressupost 2018

+15%

L’aposta pel planter 
dona els seus fruits
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+42% (2017: 26)

+2% (2017: 96.313)

-12% (2017: 301)

+26% (2017: 370)

+66% (2017: 238)

+27% (2017: 95)

+61% (2017: 151)

-3% (2017: 74)

+6% (2017: 321)

= (2017: 4)

+42% (2017: 12)

-20% (2017: 6)

+273% (2017: 15)

+32% (2017: 19)

Producció  
de directes

Assistents

Artistes 
consolidats

Artistes  
catalans

Artistes 
emergents

Artistes  
de l’Estat

Artistes 
locals

Artistes 
internacionals

Concerts

Concerts  
al MMVV

Enregistrament 
de maquetes

Concerts a la 
Fira Mediterrània

Càpsules 
audiovisuals

Concerts  
Km0

Creació 2018

Concerts 2018

660
+22% (2017: 539)

Artistes

419 45

46.119

+2% (2017: 412) +25% (2017: 36)

+6% (2017: 43.561)

Nombre total 
d’activitats

Activitats  
de formació 
professional

Participants  
a les activitats
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Formació

Marginalitat o 
integració femenina?
els centres d’ensenyament musical estan dedicats a l’educació, la investigació i el lleure, a més de ser 
estratègics contra la desigualtat de gènere. tot i així, les matriculacions del curs 2018-19 han indicat 
que la professionalització juga en contra del factor paritari perquè la proporció de dones cau fins al 
38% a les escoles superiors, i el professorat femení només és el 23%. pel que fa a matèries, la meitat 
de les alumnes escull clàssica i contemporània (55%) –igual que els homes–, Moderna i jazz (17%), i 
són majoria a pedagogia (15%). els seus instruments preferits són polifònics, corda i cant.

les escoles catalanes de música han matricu-
lat més dones (54%) que homes (46%) durant 
el curs 2018-19. El desequilibri es produeix so-
bretot quan es passa dels cursos de les esco-
les de música elemental, que representen el 
93% dels alumnes i en què l’equiparació és fa-
vorable a les dones (54%), a una majoria feme-
nina en el grau mitjà dels conservatoris (57%), 
i en canvi cau quan s’assoleix la professionalit-
zació a les escoles superiors (38%), que repre-
senten l’1,4% del total de l’alumnat. 
la majoria de les alumnes superiors s’apunten 
a especialitats de Clàssica i Contemporània 
(55%) –en igualtat de gènere–, jazz i moderna 
(17%) i Pedagogia (15%) –l’únic àmbit en què 
les dones són majoritàries (57-53%)–. Els es-
tudis de Composició són un 3% dels elegits 
per dones –el doble en homes (7%)– i música 
tradicional un 3% –homes (5%)–. Quant a ins-
truments, la tercera part –nois i noies– prefe-
reix els polifònics (acordió, piano, guitarra o 
orgue), majoritaris entre homes. En segon lloc 
hi ha els de corda (violí, viola, violoncel o con-
trabaix), de caràcter femení (55-45% en rela-
ció als homes), i el cant (24%), en què la dis-
tribució és paritària. En el cas de bateria i per-
cussió (1%) el paper de les dones és relegat a 
la proporció més baixa (9-91%). Finalment, en-
tre el personal dels centres el professorat fe-
mení és minoritari (23%), igual que en el cas 
de la direcció i els caps de departament (23%). 
únicament en el capítol de gestió i administra-
ció la proporció afavoreix les dones (65%).

insTruMEnTs sEXuALiTZATs
la sort per a les dones interessades en música 
passa per l’ampliació d’estudis professionals 
ofertats a les escoles superiors de Catalunya, 
però un cop analitzades les dades, les alum-
nes matriculades al curs 2018-19 s’han situat 
per sota de la paritat, entre el 26% (ESEm), el 
36% (ESmuC) i el 45% (liceu), amb una gran 
diferència respecte al global dels cursos preli-
minars a les escoles elementals de música i als 
conservatoris (54%). l’abandonament femení 
es produeix sobretot just en el pas previ a la 
professionalització musical.
les diferències de gènere entre els alum-
nes superiors de música també són destaca-
bles segons l’especialitat i les matèries que 
estudien. Si ens fixem en les dades del curs 
2018-19 que ha aportat l’Escola Superior de 
música de Catalunya, la presència de les do-
nes és sempre inferior excepte en el cas de la 
Pedagogia (55%), i es demostra més equiva-
lent en musicologia (48%) i Producció i Gestió 
(42%). En altres disciplines la seva presència 
s’ha situat a mínims, com a Sonologia (16%) i 
direcció (19%), mentre que representen no-
més una quarta part del total de l’alumnat de 
Composició (25%) i música tradicional o jazz 
i músiques modernes (24%). Per contra, en els 
casos de Clàssica-Contemporània i antiga ja 
s’ha assolit el 39%. respecte al curs anterior, 
en la majoria de matèries ha baixat la presència 
femenina –sobretot en Producció i Gestió–, i 
només ha pujat especialment a antiga.

El Consell nacional de la Cultura i 
de les Arts (ConCA) ha elaborat un 
mapa de l’oferta educativa no formal 
a Catalunya en què destaca la “inne-
gable presència de gran activitat edu-
cativa en matèria artística”. Partint de 
les 5.090 entitats registrades, la músi-
ca és majoritària i en representa 1.330 
(35%) –des de música moderna fins a 
escoles i corals–, seguida de la dansa 
amb 1.264 (33%) i les arts artístiques 
amb 552 (14%). L’estudi també s’ha fo-
calitzat en l’àmbit educacional, de ma-
nera que la dansa representa un 37% 
i la música un 23% de centres forma-
tius, gràcies sobretot a l’extensa xar-
xa de 193 escoles de música. del to-
tal de comarques, un 95% mantenen 
un ritme d’activitat òptim, 28 comar-
ques tenen una oferta per habitant su-
perior a la mitjana i només dues (l’Al-
ta ribagorça i el Pallars Jussà) queden 
per sota. La majoria de centres musi-
cals considerats d’educació no formal 
són de titularitat privada (64%) i van 
dirigits a un target de 6 a 18 anys.

Entitats educatives a Catalunya

1.330
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Quina activitat teniu a la vostra institució 
pel que fa a perspectiva de gènere? El nom-
bre total de personal vinculat a l’ESEm és 
de 309, dels quals 234 són homes i 75 dones 
(32%). del total d’alumnes (208), només un 
26% són dones. del professorat (92), les 16 
dones que imparteixen classes representen 
un 17%. El personal directiu de l’escola són 
3, un dels quals és una dona (33%). i, final-
ment, a l’Escola Superior hi ha 2 directors 
(home i dona), un cap d’estudis i 9 coordina-
dors pedagògics (2 dones).
Com a dona en lloc directiu, quines me-
sures has impulsat per afavorir la pari-
tat? treballem en la confecció d’un Pla de 
Convivència per crear un consell de paritat 
entre l’alumnat i el professorat de l’ESEm, 
perquè ens facin arribar les seves propostes 
i impulsar un llenguatge neutral entre els i 
les nostres treballadores. Cal impartir for-
mació sobre paritat als formadors perquè 
puguin assolir les nostres fites, que han de 
ser les de tots. Encara hi ha molta feina a fer, 
però ho aconseguirem. 
En quin punt es troben les creadores? les 
que lideren grups instrumentals encara són 
poquíssimes, excepte si són grups de do-
nes. Hem detectat, però, que ha augmen-
tat el nombre de les que lideren grups mix-
tos. de l’ESEm n’han sorgit Marina vinent 
Quartet, sara Terraza & The Black sheep, 
La Folie... de 19 compositors, hi ha 5 noies 
(26%) que creen la seva música, un incre-
ment valorat de manera molt positiva. Cal 
donar suport a la llibertat creativa i artísti-
ca, perquè elles poden presentar formats, 
temàtiques i enfocaments diferents dels 
que habitualment es consideren universals.

EnTrEvisTA

susanna  
Piquer
dirECTOrA TÈCniCA  
i COOrdinACiÓ dEL 
TALLEr dE MúsiCs

“Treballem 
en un Pla de 
Convivència per 
crear un consell 
de paritat”

 total dones  Homes
ESmuC 631 229 36% 402 64% 
liceu 564 253 45% 311 55%
taller de músics (ESEm) 208 54 26% 154 74%
total 1.403 536 38% 867 62%

 Professorat direcció i caps Gestió i 
   de departament  administració
 dones Homes dones  Homes dones  Homes
ESmuC 21% 79% 30% 70% 70% 30%
liceu 32% 68% - - 65% 35%
taller de músics (ESEm) 17% 83% 15% 85% 60% 40%
total 23% 77% 23% 77% 65% 35%

 ESmuC liCEu total 
instruments polifònics, moderns i jazz 30 226 256  35% 
(acordió, piano, guitarra, baix, arpa, orgue)
instruments de corda  50 131 181  25% 
(violí, viola, violoncel, contrabaix...)
Cant 28 146 174 24% 
instruments de vent 38 72 110 15% 
(flauta, clarinet, oboè, fagot, saxofon, trompeta, trompa, trombó...) 
Bateria i percussió 2 7 9  1%
total 148 582 730  100%

ALuMNES ESCOLES SuPERIORS DE MÚSICA (2018-19)

Personal dels centres educatius

Per instruments (dones)

38%

62%

Distribució per gènere

Distribució per especialitat (dones)

 ESmuC liCEu ESEm total
música clàssica i contemporània 98 199 - 297 55%
música moderna i jazz (veu-instr.) 26 33 34 93 17%
Pedagogia 51 18 10 79 15%
Composició 8 3 5 16 3%
música tradicional 8 0 5 13 3%
altres 38 - - 38 7%
total 229 253 54 536 100%

CLàSSICA I 
CONTEMPORàNIA

MODERNA 
I JAZZ

PEDAGOGIA COMPOSICIó TRADICIONAL ALTRES

CORDA POLIFòNICS BATERIA I 
PERCuSSIó

CANT VENT

57%

43% 51%

49% 24%

66% 79%

21% 30%

70%

41%

59%

9%

91%

35%

65%

39%

61%

55%

45%

50%

50%

23%

77%

23%

77%

65%

35%

dones Homes
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Formació i ensenyament

la directora de l’ESmuC, núria Sempere, 
afirma: “Encara hi ha estereotips molt evi-
dents en especialitats instrumentals, i cal apli-
car mesures per pal·liar la manca de partici-
pació de les noies que estudien per ser músi-
ca o volen ocupar places de professorat”. tot i 
l’augment en alguna especialitat puntual, per 
equiparar la presència femenina de cantants i 
masculina d’instrumentistes afegeix: “S’hauria 
d’actuar en la tria d’instruments a les escoles 
de música abans d’iniciar els estudis i poten-
ciar que les nenes també participin d’instru-
ments considerats masculins (vent, guitar-
ra, bateria o tradicionals). igualment caldria 
visibilitzar i mostrar models d’èxit de dones 
que toquen aquests instruments”. a l’Escola 
Superior d’Ensenyament musical (ESEm) del 
taller de músics l’oferta educativa està adre-
çada a músiques modernes i jazz, i l’alumnat 
també és majoritàriament masculí (74-26%). 
amb tot, els últims anys hi ha hagut un incre-
ment de dones instrumentistes, segons la di-
rectora tècnica Susanna Piquer, per bé que 
continuen sent minoritàries en guitarra elèc-
trica, vent, bateria, direcció i composició, i en 
canvi són majoria en veu i teclats. 
d’altra banda, pel que fa a la tria prèvia d’ins-
trument a les Escoles de música Professionals 
del curs 2017-18, tant el piano com el violí són 
els preferits per les noies (26% i 18%, respecti-
vament) i pels nois (22% i 11%), segons les da-
des facilitades pel departament d’Ensenya-
ment. En canvi, a continuació elles elegei-
xen flauta travessera (11%), violoncel i guitarra 
(7%) i clarinet i cant (5%), i ells guitarra (8%), 
trompeta (7%), clarinet (6%) i violoncel i saxo 
(6%). Cal remarcar que només 3 de 17 conser-
vatoris imparteixen el curs complet de moder-
na i jazz, i cap de tradicional, on l’alumnat és 
sobretot masculí. Quan s’arriba als estudis su-
periors ja és tard, per això les actuacions s’han 
de fer abans a les escoles de música potenci-
ant els grups femenins i la tria d’instruments 
per part de les nenes. 

dÈFiCiT dE PrOFEssOrEs
Finalment, és en l’àmbit laboral on es produ-
eixen les desigualtats més notòries, tant entre 
el professorat (23% de dones) com en els càr-
recs de responsabilitat (23%), i només en la ca-
tegoria de gestió i administració de les esco-
les de música les dones són majoria (65%). Si 
ens fixem en el professorat per gènere, el per-

sonal docent de l’ESmuC s’ha distribuït entre 
un ínfim 21% de dones enfront d’un 79% d’ho-
mes. i aquesta tendència es repeteix igual-
ment en llocs i càrrecs de responsabilitat, en-
tre els quals només hi ha un 30% de dones en 
la direcció i com a caps de departament. tot i 
això, el novembre del 2018 núria Sempere va 
assumir el càrrec de directora d’un centre que 
fins ara sempre havia estat dirigit per homes. 
Encara pitjor és al taller de músics, on només 
un 17% de professorat són dones, enfront el 
83% d’homes, i els càrrecs de responsabilitat 
de l’escola recauen sobretot en homes (85%), 
llevat de la direcció tècnica. Els resultats són 
millors als equips docents del Conservatori 
Superior de música del liceu, amb un 32% de 
professores. Els únics llocs de treball que con-
serven la paritat o tenen major presència fe-
menina són els de personal administratiu no 
docent, tant a l’Esmuc (70%), com al liceu 
(65%) i al taller de músics (60%).
En l’àmbit educatiu no hi ha distinció per gè-
nere en els salaris, però sí molta desigualtat 
en l’accés als llocs de treball. tant el profes-
sorat com els especialistes en pedagogia mu-
sical han assolit la igualtat salarial, tant en el 
sector públic com en el privat, però no en l’ac-
cés laboral, on encara preval el perfil masculí 
i les dones han de demostrar molt més la seva 
vàlua. un altre dels problemes del context la-
boral per a les artistes dones és la conciliació 
familiar, un tema que s’hauria d’igualar amb 
el temps, amb la conscienciació que els ho-
mes han de participar en les tasques famili-
ars. aquesta afectació cal sumar-la al paper 
de l’artista com a treballador freelance, sense 
estabilitat econòmica, una problemàtica que 
s’aborda en el marc de l’Estatut de l’artista.
Per abordar la desigualtat d’oportunitats, 
Sempere pensa que “la igualtat ha de passar 
per canvis que aconsegueixin la paritat efecti-
va arreu”. En la mateixa línia, Piquer creu que 
“cal estudiar, fer visible i normalitzar el paper 
de les dones en la cultura”. malauradament la 
paritat no sorgeix de manera natural i cal fo-
mentar accions educatives a escoles i instituts 
per despertar vocacions artístiques en noves 
generacions. les accions engegades són múl-
tiples (comissions d’igualtat, de paritat i con-
tra l’assetjament, organització del col·lectiu 
feminista per a l’organització d’activitats...) 
però encara hi ha molta feina per fer, i els cen-
tres educatius musicals són nuclis estratègics. 

Maria Serrat

Núria Orriols
vicepresidenta de l’eMipac

directora general de la 
fundaciÓ conservatori liceu

El sector diu...

Núria Sempere

“Encara hi ha 
molts estereotips 
i molt evidents 
en especialitats 
instrumentals, i cal 
aplicar mesures per 
pal·liar la situació”

“Idees com ara que  
els instruments 
de vent o la bateria 
són més d’homes 
que no de dones són 
estereotips que per 
sort es van superant”

“En les especialitats  
de Pedagogia la 
majoria d’alumnes  
són noies, i en canvi 
en Composició 
són només un 13%  
del total d’alumnat”

directora de l’esMuc
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rEFErEnTs FEMEnins
un dels problemes és la manca d’inclusió als 
ensenyaments musicals de referents feme-
nins en totes les assignatures, i que aquestes 
recullin experiències de dones que s’han dedi-
cat a la música al llarg de la història de la hu-
manitat. la directora del liceu, maria Serrat, 
creu que s’ha avançat en la visualització de la 
dona en els programes educatius: “Els cursos 
d’Història de la música inclouen obres de les 
grans compositores i el context social i ideo-
lògic en el qual van lluitar per desenvolupar el 
seu art. Hem fet una aposta per la inclusió de 
peces creades per dones al repertori dels es-
tudiants i s’han realitzat cicles específics so-
bre dones compositores amb la col·laboració 
de l’institut Català de les dones. també hem 
dut a terme iniciatives com ‘Veus de dona’, 
masterclasses a càrrec de grans figures feme-
nines actuals de la composició. i cal destacar 
les obres escrites per les estudiants de com-
posició, que tenen freqüents oportunitats de 
ser interpretades en els nostres concerts”.
El paper de les dones en l’àmbit artístic –i es-
pecialment el musical– ha estat general-
ment silenciat. Estudis recents han demos-
trat que moltes dones van arribar a exercir de 
músiques, al costat dels seus marits, pares o 
amants, i van posar en relleu el seu talent grà-
cies a una formació reeixida, fruit de la tradi-
ció familiar o de la pertinença a famílies be-
nestants i acomodades. Clara Wieck, Anna 
Magdalena Bach i Fanny Mendelshonn, a 
l’ombra dels seus marits, o Marianne Martines 
i més tard Maria Malibran, Pauline viardot o 
Lili Boulanger, són dones amb talent i forma-

ció musical que van exercir com a instrumen-
tistes, cantants o compositores però que amb 
prou feines han passat el sedàs de la història.
durant la segona meitat del segle XiX i el se-
gle XX a Catalunya la formació musical va for-
mar part de les activitats culturals de famílies 
acomodades, però també la trobem en la mú-
sica popular. Van proliferar els cors i orfeons, 
on dones i homes participaven del patrimoni 
musical popular i es va educar en el descobri-
ment d’obres d’altres països. amb la creació 
de les escoles de música municipals, durant la 
mancomunitat de Catalunya, i posteriorment 
a través d’acadèmies privades, la formació de 
la postguerra va obrir una finestra per a l’edu-
cació musical de nois i noies. 
al llarg de la història hi ha fets notables, ano-
ta Serrat: “Lluïsa Casagemas va ser una ex-
cepció quan la dona tenia poca presència en 
el panorama artístic, i menys encara en la cre-
ació musical. Ella va cursar els estudis de pia-
no, cant i violí al liceu. afortunadament, avui 
la quantitat de noies que estudien és molt més 
gran (45% de l’alumnat del liceu), i l’accés és 
més senzill, però hi continua havent una cla-
ra desigualtat en direcció, i estereotips asso-
ciats a alguns instruments que cal combatre”. 
les estadístiques del Conservatori del liceu 
recullen altres indicadors: “Ens trobem que 
en Pedagogia la majoria de matriculats són 
noies, i en canvi en Composició la proporció 
és just a la inversa, amb un 10% del total. a 
més, si es comparen estils hi ha un predomi-
ni de nois en moderna i jazz, on les noies són 
un 20% i la majoria fan l’especialitat de veu”.
ànGELs CiviT 

Quina percepció teniu de l’accés a l’apre-
nentatge musical per part de nois i noies? 
Hi ha més nois que noies estudiant músi-
ca. respecte als instruments elegits segons 
el gènere, ens trobem que a piano i cant la 
majoria són noies; en canvi a bateria, baix i 
guitarra predominen els nois, mentre que 
a instruments de vent les xifres s’igualen. 
Entre el professorat es produeix la mateixa 
distribució. En la gestió hi ha paritat, i tam-
bé en l’accés a premis, ajuts, beques, altres 
reconeixements i salaris.
Quin és el motiu principal? Encara hi ha la 
consideració que certs instruments o es-
tils són femenins, i una raó d’aquesta cre-
ença podria ser l’adopció d’un model hete-
ropatriarcal. Cap estil és femení o masculí, 
cadascú pot tocar o adherir-se a l’estil que 
més li escaigui segons la seva personalitat. 
un dels principals problemes és que les no-
ies no tenen en qui emmirallar-se. moltes 
noies accedeixen a les escoles de música i 
molt poques continuen la seva carrera mu-
sical amb estudis superiors. 
Quina és la solució? Principalment rau en 
la destrucció del cànon tradicional. Cal una 
elaboració de programes i repertoris en 
què les dones compositores i intèrprets es-
devinguin referents per a les noies que es-
tudien música. tanmateix, també convé re-
educar el professorat en aquest sentit.

EnTrEvisTA

Elisabeth ventura
FundAdOrA i GErEnT dE  
L’EsCOLA dE MúsiCA JAM sEssiOn (1998)

“Les noies 
no tenen en qui 
emmirallar-se 
i molt poques fan 
estudis superiors”

Especialitats de producció i gestió 2018-19
En la categoria de la formació professio-
nal i tècnica les dones ja arriben al 44% de 
l’alumnat en màsters i graus. la nova es-
pecialitat de Gestió i Producció musical 
–pionera a l’ESmuC des del 2012– s’ha 
apropat a la paritat en la matriculació del 
darrer curs 2018-19 (45% dones), equipara-
ció que sí que s’ha produït en el màster de 
management i Producció (50%). Per la seva 

banda, el Conservatori del liceu ha imple-
metat el darrer curs el nou postgrau propi 
de Gestió del negoci de la música amb 45 
alumnes i ha obtingut un alt nivell de matri-
culació amb un 40% de dones. El taller de 
músics també iniciarà el curs vinent un grau 
en Gestió i Producció, per bé que en el seu 
cas la matriculació en especialitats tècni-
ques ara per ara no supera el 15% de dones.

 Grau de Gestió Màster de Management Total Homes dones %
 i Producció Musical i Producció Musical

ESmuC 12 alumnes 8 alumnes 20 11 9 45%
 (7 homes / 5 dones) (4 homes / 4 dones) 

liCEu -- 43 alumnes  45 26 19 42%
  (26 homes / 17 dones)

ESEm implantació 2019-20 – – – – –

TOTAL     63 37 28 44%
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Creixement històric  
de l’impacte econòmic

El mmVV es consolida com el mercat més im-
portant de la indústria musical catalana –se-
guit de la Fira mediterrània de manresa– i el 
segon –després del Womex– del panorama 
internacional, segons l’enquesta entre profes-
sionals que hi participen. Els motius que ava-
len el mercat són el punt de trobada de la mú-
sica catalana (37%), l’organització i els serveis 
(17%) i la programació (12%). a més de l’im-
pacte econòmic rècord de 4,7 milions el 2017, 
amb un increment del 28,1% respecte a l’any 
anterior, cal ressaltar l’ascens de la internacio-
nalització amb el 15% de nous contactes i fins 
al 57% d’actuacions a l’estranger.
Els grans mercats i fires musicals als Països 
Catalans (Primavera Pro, Sónar+d, mmVV i 
Fira mediterrània –a Catalunya–, trovam! –
al País Valencià– i Fira B! –a les Balears–) re-
presenten una inversió global de 25.362.539 
euros (+4,5%), amb un impacte econòmic de 
més de 100 milions d’euros. l’any 2018 les cinc 
cites han atret 11.659 acreditats tant catalans 
com d’arreu del món, una xifra que ha supo-
sat un augment de l’1,1% respecte a l’exerci-
ci anterior. Per contra, els certàmens han re-
duït un 10,4% el volum artístic per tal d’evitar 
una saturació de l’oferta. la trobada profes-
sional paral·lela al Primavera Sound ha con-
gregat més de 3.000 professionals acreditats 
provinents de prop de 70 països, mentre que 
al congrés de creativitat i tecnologia Sónar+d 
hi han participat 5.900 professionals de 3.300 
entitats i empreses.
El pioner mmVV –dirigit pel ratificat director 
artístic marc lloret– ha celebrat 30 anys com 
a punt de trobada i hub de negoci del sector. 

a l’edició del 2018 hi han assistit 770 profes-
sionals (+8% respecte als 710 del 2017), dels 
quals 665 són promotors, mànagers, progra-
madors i agents del sector musical (+14%), i la 
resta periodistes (-17%), a més de 800 músics. 
En total, 504 inscrits catalans (77%), 103 de 
la resta de l’Estat (15%) i 58 d’internacionals 
(8%). la presència estrangera de 20 països ha 
augmentat un 26%. l’aposta d’èxit es ratifica 
en la fidelitat i la valoració, per bé que el 2018 
la conjuntura econòmica ha provocat la caigu-
da del 21,7% de la contractació durant els dies 
del mercat, així com la reducció de l’oferta.

MANRESA, TRADICIó I INNOVACIó 
la Fira mediterrània celebrarà la 22a edició 
del 10 al 13 d’octubre amb la nova direcció de 
jordi Fosas i l’objectiu de projectar la músi-
ca d’arrel. manresa ha apostat per la interna-
cionalització (37 accions a 12 països) i per la 
professionalització (456 trobades amb 38 ex-
perts). la Fira ha acreditat 1.106 professionals, 
807 de catalans (73%), 133 de l’Estat espanyol 
(12%) i 166 d’internacionals (15%). també cal 
prendre nota de la bona marxa del trovam! 
de Castelló, consolidada com la principal fira 
musical al País Valencià (460 acreditats i 45 
actuacions musicals) amb un impacte econò-
mic de 900.000 euros, i la Fira B! a mallorca 
(423 professionals i 46 actuacions). 
des de l’arC també s’impulsa el projecte BCn 
music Export –en col·laboració amb el mmVV 
i l’iCEC–, que promou el suport a mànagers 
per exportar música catalana, i que ha estat 
pioner a obrir oportunitats a mercats com el 
mama (París) o el mil (lisboa). H.M.A.

el Mercat de Música viva de vic celebra el lideratge com a punt de trobada europeu amb un impacte 
econòmic històric en el sector de la indústria musical de 4,7 milions d’euros i un increment del 28% 
respecte a l’exercici anterior, segons l’estudi del 2017 de la universitat oberta de catalunya. les dades 
del 2018 ja han apuntat però un recés del 22% en la contractació generada i una tendència a la baixa, 
tot i l’augment de les exportacions. els principals mercats musicals dels països catalans han invertit 
el 2018 un pressupost de més de 25 milions d’euros (+5%) i han atret 11.659 professionals (+1%).

Exportació musical 2018

Mercats i internacionalització

PrEssuPOsT COnGELAT  
El pressupost d’internacionalització de 
la música de la Generalitat de Catalunya 
s’ha mantingut estable el 2018 amb una 
lleugera rebaixa de 1.286.659 a 1.273.043 
euros (-1%), resultat de la suma dels ca-
pítols d’activitats (114.492 euros) i sub-
vencions de l’àrea de Mercats de l’iCEC 
(627.551 euros per al MMvv i Primavera 
Pro) i les aportacions de l’institut ramon 
Llull (531.000 euros per a desplaçaments 
i col·laboracions amb programacions i 
festivals). El suport de l’irL a la mobili-
tat s’ha rebaixat un 15% el 2018, tot i ha-
ver augmentat a 92 els expedients trami-
tats respecte als 75 del 2017. La xifra de 
concerts també ha pujat un 31%, de 488 
a 639, celebrats a 39 països a càrrec de 
69 artistes, amb un increment del 17% 
respecte als 59 artistes del 2017. La con-
vocatòria d’ajudes per a artistes a l’ex-
terior ha cobert un total de 92 desplaça-
ments, la majoria a l’Estat espanyol i la 
resta d’Europa (500), a més de l’Amèri-
ca del nord (73), l’Amèrica del sud (30), 
l’àsia (35) i Oceania (1).

-1%
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Mercat de Música viva de vic 

Font: mercat de música Viva de Vic i universitat oberta de Catalunya (uoC)

Pressupost 

826.900 €

Professionals

665

Artistes

79

+1,2% respecte als 
816.900 € del 2017.

+13,9% respecte als 
584 acreditats del 2017. 
les entitats han pujat 
un 7,4%, de 394 a 423.

+10% respecte a 72 artistes 
programats el 2017.

Concerts

72+14
-7,5% respecte als
72 oficials + 21 off del 2017.

Espectadors

120.000
+0% respecte al 2017.

Internacionalització

Contractació per actuar a l’estranger 

Puntuació

Valoració mitjana 

Boca-orella i fidelitat

57%
2017 

7,9
2018 

92% 4,2
Professionals 
que recomanen 
mmVV i hi tornen

anys de 
mitjana  
d’assistència

30%
2016 

8,1
2017

Impacte econòmic 2017 4.723.784 €
l’impacte econòmic del mmVV sobre la indústria musical va assolir el 2017 la xifra rècord 
de 4,7 milions d’euros, segons l’estudi de la uoC. En dos anys l’augment va ser d’1,6 mili-
ons d’euros, amb un increment del 28,1% respecte al 2016 (3.686.152 €) i del 50% respecte 
al 2015 (3.159.025 €), gràcies a l’atracció d’agents amb major capacitat de generar nego-
ci. aquesta xifra va passar dels 27,3 als 48,5 milions d’euros del 2015 al 2017, però el 2018 
s’ha tornat a reduir sensiblement fins al 45,4 milions.

Contractes signats 2017 239
la mitjana de contractes del 2017 va pujar de 3 a 3,1, per bé que el 38% va augmentar la 
despesa, sobretot agents catalans i estrangers, amb un total de 239 acords signats de 
11.922 euros de mitjana. tot i que la quantitat de contractes es va reduir el 12% respecte 
al 2016 (271), es va passar de 2,5 a 3,7 concerts per contracte i els programadors de sa-
les (68%) i festivals (50%) van amortitzar la quantitat de bolos per artista. Els privats van 
generar el 50% de la contractació, i va créixer un 20% la contractació pública catalana. 

les dades de l’últim estudi d’impacte econò-
mic del mmVV demostren que, després de 
30 anys de trajectòria, el mercat és una eina 
indiscutible de futur per al sector musical de 
Catalunya i un referent internacional. així ho 
avala el rècord generat el 2017, segons l’estu-
di encarregat a la uoC, que situa en 4,7 mi-
lions d’euros l’activitat econòmica generada 
durant aquesta edició. a falta de les dades fi-
nals del 2018, sí que podem dir que l’any pas-
sat al mercat de música Viva de Vic s’hi van 
registrar un total de 423 entitats, l’assistència 
més alta dels estudis publicats, de les quals 
un 33% hi van assistir per primera vegada.
Per tant, lluny de revisions nostàlgiques, el 
nostre objectiu és aconseguir que l’edició 
d’enguany sigui igual o millor que les anteri-
ors, i seguir sent un espai de negoci vital per 
a la indústria musical, així com un punt de 
trobada de confiança de tots els professio-
nals del sector: autors, intèrprets, mànagers, 
discogràfiques, editors, promotors, progra-
madors, mitjans de comunicació i empreses 
de serveis. El mmVV està en constant reno-
vació per mantenir-se a dalt d’un tren que, 
per sort, no s’atura, trobant noves maneres 
d’expressar-se, exercint el doble rol de recep-
tor i emissor de les novetats musicals, i bus-
cant respostes a les expectatives dels nous 
públics. la família del mercat esperem amb 
moltes ganes que sigui se-
tembre, i que Vic torni a 
ser l’epicentre musical de 
Catalunya, gràcies als pro-
fessionals i amants de la 
música que ho fan possible 
any rere any.

Montse Portús
dirECTOrA EXECuTivA dEL MErCAT 
dE MúsiCA vivA dE viC (MMvv)

Eina de futur 
indiscutible

Contractació generada 2018 2.293.481 €
Per contra, l’activitat de compra-venda generada durants els dies del mmVV 2018 ha cai-
gut un 21,7% respecte als 2,9 milions del 2017. la quantitat de contractes de mitjana per 
entitat venedora ha passat de 3,4 a 2,1, amb una reducció del 13% de 494 a 432 en total. 
també ha caigut un 8% l’oferta d’artistes en cartera, de 1.524 a 1.406, tot i que han aug-
mentat del 30 al 40% les estrenes d’espectacles. Els contactes també han baixat un 8%.
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Font: Fira mediterrània de manresa

Fira Mediterrània de Manresa 2018

Pressupost 

905.610 €
-7,3% respecte als
976.451 euros del 2017.

+2,1% respecte als
9.462 espectadors del 2017.

Professionals 

1.106
(73% cat, 12% esp i 15% int)
-1,3% respecte als 1.121 del 2017.

Artistes

116
-7,2% respecte als 125 grups 
i companyies del 2017.

Concerts

61
igual que el 2017, però amb un 
increment d’ocupació (77%).

Fira Mediterrània - concerts
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El Pla d’acció Estatal i internacional ha rebaixat a 37 les accions estratègiques a 12 països 
i regions d’Europa, amèrica i l’Àfrica, després d’un excepcional 2017 en què es van fer 45 
accions a 15 països. a més, cal destacar que la Fira mediterrània ha participat a l’Smith-
sonian Folklife Festival 2018 (Eua) amb Catalunya com a cultura convidada. així mateix, 
les activitats pròpiament de la Fira han augmentat de 295 a 301, i la xifra d’acreditats s’ha 
mantingut per damunt del miler de professionals, 166 d’estrangers (-3%), 133 de l’Estat es-
panyol (+11%) i 807 de catalans (-3%). la presència estrangera ha estat un 27% del total.

Espectadors   
de pagament 

9.657

Internacionalització 37x12

l’augment de trobades professionals a la llotja de la Fira mediterrània s’ha traduït el 2018 
en 456 speed meetings amb 38 experts, un 31% més de reunions respecte a les 348 del 
2017. a més, la Fira ha mantingut el volum total de 100.000 visitants i ha venut 9.657 en-
trades (+2,1%) dels espectacles de pagament, amb una ocupació del 77%, quatre punts  
superior a la de l’any anterior. El 66% dels espectacles han estat gratuïts.

Reunions ràpides 456

61

61

més de cent mil persones han omplert les pla-
ces i els carrers de la capital del Bages com a 
públic i professionals de la 21a edició de la Fira 
mediterrània de manresa per visualitzar, un 
any més, les més d’un centenar de companyi-
es i grups actuants en el marc de la quinzena 
capitalitat de la cultura catalana que ha liderat 
la ciutat aquest 2018. la Fira mediterrània ja és 
una trobada amb personalitat pròpia, on contí-
nuament explorem i cerquem els punts d’unió 
entre la cultura popular i la contemporània, 
que impregna així la programació de propos-
tes que mariden a la perfecció tradició i mo-
dernitat. un clar exemple d’aquest segell de la 
casa ha estat l’espectacle inaugural a càrrec 
de la companyia basca kukai dantza, a l’inte-
rior de la monumental Basílica de la Seu, que 
va captivar tots els que el vam poder veure. a 
més, la programació ha posat el punt final de 
la direcció artística de david ibáñez, després 
de set anys posicionant la Fira com a mercat 
estratègic i com a referent dels festivals d’ar-
rel i músiques del món del sud d’Europa. Però 
tot final porta a un nou inici, i a partir d’aquest 
2019 ens acompanyarà la nova direcció de 
jordi Fosas amb un projecte engrescador 
que ens parla d’una cultura popular del pre-
sent, àmplia, contemporània i agosaradament 
transversal entre disciplines, on la música con-
tinuarà tenint un paper destacat, a la recerca 
d’aquests nous maridat-
ges entra tradició i mo-
dernitat. una nova di-
recció artística que de 
ben segur que ens per-
metrà continuar remant 
mediterrània enllà.

Lídia Hinojo 
GErEnT dE LA FirA 
MEdiTErràniA dE MAnrEsA

Personalitat 
pròpia

Fira Mediterrània - ocupació
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l’apartat de creativitat i tecno-
logia del Sónar, conegut com 
a Sónar+d, ha atret a la sise-
na edició prop de 6.000 pro-
fessionals acreditats proce-
dents de 61 països, un 10% 
més que a la passada edició. a 
les 27 conferències programa-
des hi han assistit 4.000 per-
sones; els 21 workhops han 
tingut una ocupació del 100%, 
amb 525 assistents, i les inte-
raccions gestionades a través 
de la app del congrés han su-
perat les 160.000. El Sónar+d 
dona veu a creadors, artistes, 
emprenedors, inversors, ci-
entífics, dissenyadors de codi 
i altres agents de la innova-
ció amb l’objectiu de compar-
tir i desxifrar els desafiaments 
dels grans temes de l’actua-
litat cultural, social i econò-
mica com la intel·ligència 
artificial, la realitat virtual, 
el blockchain i el big data.

la Fira Valenciana de la 
música – trovam Pro Weekend 
que se celebra a Castelló ha 
tancat la sisena edició amb 
més de 14.000 assistents als 
concerts i 460 professionals 
acreditats, un 25% més que 
l’any anterior. El trovam com-
bina concerts i activitats pro-
fessionals. En el terreny artís-
tic ha programat grups con-
solidats com La Habitación 
roja i Julio Bustamante, i 
també propostes emergents 
com smile o Museless i Els 
Jóvens. En el vessant pro-
fessional, trovam ha por-
tat representants instituci-
onals, experts i acadèmics 
per analitzar el present i fu-
tur d’aquest sector cultural i 
econòmic. i, com a novetat, 
la fira ha acollit l’entrega dels 
primers Premis Carles Santos 
de la música Valenciana.

la novena edició de la secció 
Primavera Pro, punt de tro-
bada per a la indústria musi-
cal independent que se cele-
bra en paral·lel al Primavera 
Sound, ha girat al voltant de 
la defensa dels drets, la cen-
sura i el paper de la dona, en-
tre altres temàtiques soci-
als. El Primavera Pro 2018 ha 
portat 40 conferències, més 
de 100 ponents, 30 showca-
ses i més de 3.000 acredi-
tats procedents de 70 països. 
El Primavera award ha estat 
atorgat a l’associació mujeres 
de la industria de la música 
(mim) per la seva voluntat 
d’acabar amb la desigualtat 
entre gèneres en el panorama 
musical. El Primavera Pro tam-
bé inclou els congressos de 
Sales de Concerts i de Segells 
independents, el programa 
de Primavera Pro on-Screen 
i el Primavera Pro Startups.

la quarta edició del Fira B!, 
el mercat de referència de la 
música i les arts escèniques 
que se celebra a Palma, ha 
registrat 13.494 assistents als 
69 espectacles de música i 
arts escèniques programats, 
gairebé el doble que a la pas-
sada edició. a més, les jorna-
des professionals han ofert 
45 activitats entre presentaci-
ons, tallers, ponències, troba-
des professionals i reunions, 
amb un total de 2.424 parti-
cipants. S’han produït 870 
reunions formals entre artis-
tes o companyies i programa-
dors, tallers i una programa-
ció sobre l’Euroregió Pirineus 
mediterrània. Ha destacat la 
internacionalitat de les jorna-
des, amb professionals de 27 
nacionalitats de quatre con-
tinents: Europa (17), Àfrica 
(4), amèrica (5) i Àsia (1).

Pressupost 2018 
sónar + sónar+d

9.190.029 €

Pressupost 2018

140.000 €

Pressupost 2018 
Primavera sound + Primavera Pro

14.100.000 €

Artistes 
programats 2018

133

Artistes programats 2018

70

Artistes 
programats 2018

259

Professionals 
acreditats 2018

5.900

Professionals 
acreditats 2018

460

Professionals 
acreditats 2018

3.000 (70 països)

+13% respecte  
als 8.152.977 € del 2017.

-7% respecte als 150.000 € del 2017.

+0,7% respecte  
als 14.000.000 € del 2017.

-5% respecte als 140 del 2017 
(305 músics de 26 països).

-30% respecte als 100 artistes del 2017
(45 actuacions + 25 activitats pro).

-3% respecte als 268 artistes 
programats del 2017.

+7% respecte als 5.500 del 2017
(3.300 entitats de 61 països). 

+15% respecte als 400 del 2017.

-9% respecte als 3.300 del 2017
(1.743 empreses de 55 països).

impacte econòmic 
Trovam! 2018

900.000 €
+29% respecte als 700.000 € del 2017.

sónar+d

Trovam

Primavera Pro

Fira B!
Pressupost 2018

200.000 €

Artistes programats 2018

46 

Professionals 
acreditats 2018

423 (27 països)

+11% respecte a 180.000 € del 2017.

+12% respecte als 41 artistes del 2017 
(+ 48 activitats professionals).

-15% respecte als 500 del 2017.

Espectadors 2018

15.918
+99% respecte als 8.000 del 2017.
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Opinió
Eva Faustino
GErEnt dE l’aSSoCiaCió dE ProduCtorS i EditorS FonoGrÀFiCS dE CatalunYa (aPECat)

El fet que per a aquesta edició de l’anuari de 
la Música 2019 sobre la presència de les do-
nes en la indústria de la música hagi estat ne-
cessari sol·licitar a les diferents entitats que 
designin representants femenines per als seus 
articles és un exemple de la manca de norma-
litat de la presència femenina en alguns dels 
rols de lideratge de la indústria de la músi-
ca. a parer meu, la problemàtica no es limi-
ta a la manca d’accés de les dones al lideratge 
en la indústria, sinó que també rau en la man-
ca de visibilitat i respecte pel talent femení en 
aquests rols. 
El debat de gènere necessita, d’una banda, 
superar l’anàlisi numèrica i de quotes que 
ara sembla políticament correcta, i de l’altra, 
abordar una anàlisi qualitativa més profunda 
sobre la contribució real dels hàbits del sector 
en la construcció de dinàmiques de desigual-
tat de gènere. Quines són les dinàmiques en 
la presa de decisions? les dones queden rele-
gades a tasques assistencials, al voltant d’un 
projecte masculí? Es reprodueix i perpetua a 
través d’hàbits i costums del sector la invisibi-
litat de les dones en els rols directius? 
dit això, passo a abordar molt breument la si-
tuació actual de la música enregistrada, que 
manifesta un increment generalitzat en con-
sum i facturació de l’streaming a escala mun-
dial, i es confirma així la tendència que s’apun-
ta des de fa uns anys. Sembla que la situació 
encara ha de millorar i que el sector discogrà-
fic i editorial ens hem de felicitar perquè el 26 
de març de 2019 s’ha aprovat la directiva eu-
ropea sobre els drets d’autor en el mercat únic 
digital. la ‘directiva de Copyright’ pretendrà 

actualitzar les normes de la unió Europea en 
matèria de drets d’autor digitals, millorar l’ac-
cés transfronterer a les obres, potenciar el 
mercat interior europeu i harmonitzar el dret 
substantiu dels estats europeus per a les pla-
taformes digitals a internet.
després de mesos de negociacions i consul-
tes amb les parts interessades (creadors, usu-
aris, plataformes) i malgrat les veus que s’han 
oposat a aquesta reforma –que són menys 
de les que semblen–, la unió Europea defen-
sa que s’implementin normes per garantir la 
remuneració dels artistes i creadors de con-
tinguts per la distribució a plataformes d’in-
ternet. Per al sector de la música enregistrada 
que gestiona drets de propietat intel·lectual 
(fonogràfics i editorials) és una gran fita as-
solida. Fins ara no s’ha fet prou per regular el 
poder dels gegants tecnològics nord-ameri-
cans davant els proveïdors europeus de con-
tinguts, i per tant el creixement de la indústria 
havia d’afrontar un desequilibri contractual i 
de protecció que feia molt difícil la rendibilitat 
de les inversions. atès el creixement continu-
at dels ingressos per streaming, esperem que 
la regulació permeti millorar el posicionament 
de les empreses proveïdores de continguts, 
posant en valor la qualitat de la música inde-
pendent (per davant del volum, que respon a 
criteris de les majors, com ha passat fins ara).

visibilitat i respecte

La gerent de l’APECAT, Eva Faustino, valora 
positivament l’aprovació de la directiva de 
Copyright europea, perquè fins ara la indústria 
havia d’afrontar un desequilibri contractual i 
de protecció que en feia difícil la rendibilitat.

“El sector 
discogràfic ens hem 

de felicitar perquè 
s’ha aprovat la 

directiva europea 
sobre drets d’autor 

en el mercat 
únic digital”

72    AnuAri dE LA MúsiCA 2019





indústria discogràfica

Canvi de rumb
al mercat digital
la indústria discogràfica catalana ha perdut un 2,4% de facturació el 2018, tot i un important increment del 
17% del volum de negoci per la venda de discos (10,8 milions d’euros), seguint la mateixa tendència positiva 
de l’any anterior. la facturació digital, que va passar a ser majoritària el 2017, ja representa el 75% del total, 
amb una notable pujada d’ingressos gràcies sobretot a l’streaming. per contra, les edicions en català han 
tornat a disminuir un 9% (1.023 referències), en el marc d’un gran auge de les músiques urbanes.

El mercat digital ja representa el 75% del ne-
goci discogràfic català, que el 2018 ha factu-
rat 10,8 milions d’euros en la venda de discos, 
una xifra que es pot considerar positiva ja que 
suposa un augment del 17,4% respecte a l’any 
anterior, que es va registrar en 9,2 milions. la 
facturació digital ha crescut el 50% fins a 8,1 
milions d’euros, mentre que les vendes físi-
ques han seguit la tendència a la baixa amb 
una caiguda del 30% fins a 2,6 milions. 
Fruit d’aquesta conjuntura sectorial, la factura-
ció del centenar d’empreses agrupades a l’as-
sociació de Productors i Editors Fonogràfics 
de Catalunya (apecat) i Productors associats 
de Fonogrames (PaF) s’ha reduït el 2018 un 
2,4%, i ha passat de 22,4 a 21,9 milions d’euros. 
El negoci digital no compensa encara les pèr-
dues de vendes físiques, de manera que tot i 
l’augment, per exemple, de les sincronies amb 
un 92%, la davallada de la distribució física ha 
representat un 74% menys de facturació.
la dada més destacada és que per segon 
any consecutiu les vendes digitals han supe-
rat el format físic, equiparable a la tendència 
del mercat estatal i internacional. la factura-
ció del mercat espanyol el 2018 ha augmen-
tat un 2% (237 mlions), amb un increment de 
l’11% del negoci digital (169 milions) i una reta-
llada del 14% del físic (68,2 milions). la major 
part del negoci digital prové de l’streaming, 
que el 2018 ha crescut un 13% –especialment 
per subscripcions a plataformes digitals com 
Spotify, itunes o deezer–, mentre que s’han 
reduït notablement les descàrregues (-23%). 
les companyies multinacionals dominen el 
mercat estatal, i el pes de les vendes de les in-
dependents catalanes només és un 4,6%.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 201820142013

Evolució de la facturació en vendes  
de les discogràfiques catalanes (2007-18)
30
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27M €

14,9M € 16,3M €

21,6M €

15,6M € 16,6M €

12,1M €
10,2M € 8,6M € 7,6M €

10,8M €9,2M €

2017

Facturació global de les 
discogràfiques catalanes 2017-18
 2018 2017 %
 

Vendes físiques 2.653.084 €  3.814.145 € -30%
Vendes digitals  8.139.966 €  5.426.142 €  +50%
distribució 755.497 € 2.914.310 € -74%
Editorials 1.580.202 €  1.618.844 € -2%
Sincronies i catàleg 1.094.883 €  571.427 € +92%
management  7.577.422 €  7.992.335 € -5%
marxandatge 78.734 €  85.336 € -8%

Total indústria discogràfica  21.879.788,34 €  22.422.539 € -2,4%

Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per apecat i PaF (90% de la facturació del sector català).
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Facturació indústria discogràfica  
catalana i estatal

Facturació per vendes 
al mercat discogràfic català

 2018 2017 Variació

Físic  2.653.000 €   3.814.000 €  -30%

digital  8.140.000 €   5.426.000 €  +50%

total  10.793.000 €   9.240.000 €  +17%

Facturació per vendes  
al mercat discogràfic estatal

 2018 2017 

Físic  68.200.000 €   79.300.000 €  -14%
digital  169.000.000 €   152.400.000 €  +11%

total  237.200.000 €   231.700.000 €  +2%

Mercat discogràfic físic estatal  
per formats

 2018 2017 

Senzills  247.000 €   250.000 €  -1%
lP  11.746.000 €   9.881.000 €  +19%
Cd  53.858.000 €   66.956.000 €  -20%
altres  172.000 €   791.000 €  -78%
dVd i VHS  2.201.000 €   1.385.000 €  +59%

total  68.224.000 €   79.263.000 €  -14%

Mercat discogràfic digital estatal  
per suports

 2018 2017 

descàrregues  7.909.000 €   10.199.000 €  -23%
Continguts mòbils  4.248.000 €   3.967.000 €  +7%
streaming  156.794.000 €   138.286.000 €  +13%

total  168.951.000 €   152.452.000 €  +11%

Font: Elaboració amb dades de Promusicae, associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (aPECat), Productors associats de Fonogrames (PaF) i segells independents

Relació del mercat físic 
amb el mercat digital català

 Pes  Variació 
 específic 2017/18

Físic  24,6% -17%

digital  75,4% +17%

   Variació 
 2018 2017/18

Àudio finançat 10,9% -11%
per publicitat

Vídeo finançat 15,5% -2%
per publicitat

Subscripcions 73,6% +13%
d’àudio

Desglossament de l’streaming 
al mercat estatal el 2018
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rànquing vendes
discos catalans 2018
toP EXEmPlarS VEnutS FÍSiC / diGital

rànquing vendes
discos en català 2018
EXEmPlarS VEnutS FÍSiC/diGital (<10.000)

rànquing streaming
discos en català 2018

1.  diversos artistes
 el disc de La marató 2018 167.281
2.  Manolo García
 todo es ahora (en directo)*  80.000 
 (*Vendes acumulades 2017-18) 

3.  sergio dalma
 Via dalma III* 42.998 
 (*Vendes acumulades / 2018: 16.211) 

4.  Manolo García
 geometría del rayo  40.000 
5.  rosalía  
 el mal querer 40.000
6.  Aitana 
 tráiler 40.000
7.  Alfred García
 1016 20.000 
8.  Aitana 
  sus canciones (Ot 2017) 20.000
9.  Els Catarres
 tots els meus principis 14.121 
10. doctor Prats
 Venim de lluny 10.674 
11.  Els Pets
 som 10.888 

12. Alfred García
 sus canciones (Ot 2017) - 
13. Loquillo
 rock & roll actitud 5.805
14. Love of Lesbian
 el gran truco final 4.648
15. Bad Gyal
 Worlwide angel -

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per 
Promusicae, apecat i companyies discogràfiques. 

disc d’or (20.000 ex)
disc de platí (40.000 ex)
top 100 Promusicae

1. Txarango
 el cor de la terra (2017) 7.393
2. Buhos
 La gran vida 7.090
3. Judit neddermann
 nua  6.665
4. diversos artistes - Mic 
 mac, mec, mic! 6.000 
5. Joan dausà
 ara som gegants 4.728
6. Lluís Llach
 amors particulars 4.267 
7. La Pegatina
 ahora o nunca 4.000
8. diversos artistes
 el petit príncep (edició 2018) 3.358
9. Txarango 
 som riu (2014) 3.174
10. Lluís Llach
 tossudament alçats 2.880
11. Gossos
 25 anys 2.838
12. Txarango
 Benvinguts al llarg viatge (2012) 2.373
13. Obeses
 Fills de les estrelles 2.216
14. simfònica de Cobla i Corda de Catalunya
 Llull  2.047
15. roger Mas
 Parnàs 2.040
16. dàmaris Gelabert
 naturalment 2.001
17. diversos artistes - Concerts pels més menuts
 Black music pels més menuts 1.501
18. sabor de Gràcia
 sabor a Peret 1.473
19. Avstral
 teoria de l’evolució 1.379
20. Marc Parrot
 refugi 1.347
21. Joan Miquel Oliver
 elektra 1.277
22. Oriol saltor i Jaume saltor
 nova Cançó - dues guitarres 1.271
23. Clara Peya
 estómac 1.268

24. raimon
 L’últim recital -
25. Port-Bo
 Quadern de viatge -

la gran novetat del negoci és la importàcia de 
l’audició de cançons i la visualització de víde-
os per internet. Segons el president de l’ape-
cat, oriol orfila: “l’escolta per streaming ha 
absorbit el mercat digital i la descàrrega ten-
deix a desaparèixer. El creixement ja és es-
pectacular, amb un increment del 30% anu-
al, i la Federació internacional de la indústria 
Fonogràfica (iFPi) ha previst que la tendèn-
cia seguirà”. Goldman Sachs calcula que el 
2030 hi haurà 1.000 milions de subscriptors 
de serveis de streaming, i a més ha doblat la 
previsió d’ingressos de la indústria discogrà-
fica que ells mateixos havien previst fa només 

dos anys. “Per als segells independents és una 
gran notícia, perquè la naturalesa del mercat 
digital permet que els nostres catàlegs esti-
guin sempre disponibles, i superin així el coll 
d’ampolla de la limitació d’espai de la distribu-
ció física. Per a les companyies amb un catàleg 
important, com divucsa, la inversió en hores 
d’estudi per a la digitalització del repertori és 
molt elevada i s’ha de poder recuperar, perquè 
el manteniment i difusió dels fons forma part 
de la nostra missió”. la facturació per strea-
ming a l’Estat espanyol ha estat el 2018 de 157 
milions d’euros, les descàrregues han suposat 
8 milions i els continguts mòbils 4 milions.

1. Txarango
 el cor de la terra 36.954.779
2. Txarango
 som riu 17.538.285
3. Txarango
 Benvinguts al llarg viatge 15.291.570
4. dàmaris Gelabert
 Cançons populars + noves 5.674.190
5. Txarango
 agafant l’horitzó (sg) 3.777.117
6. Joan dausà
 ara som gegants 3.479.473
7. dàmaris Gelabert
 Cançons per aprendre 3.378.838
8. La Pegatina
 ahora o nunca 2.500.000
9. Els Catarres
 Cançons 2011 2.076.284
10. dàmaris Gelabert
 Cançons de bressol 1.799.977
11. Antònia Font
 Lamparetes 1.792.372
12. Antònia Font
 alegria 1.641.193
13. Lax’n’Busto
 Llença’t 1.621.354
14. Lax’n’Busto
 grans èxits 1.372.205
15. Antònia Font
 alegria 1.188.438

16. Blaumut
 el turista -
17. raimon
 L’últim recital -
18. sau
 Quina nit -

El sector opina...

Oriol Orfila

“El creixement 
de l’streaming 
ja és espectacular, 
amb un increment 
del 30% anual, i la 
tendència seguirà”

president de l’apecat
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Evolució de la producció fonogràfica en català  
Edicions en format físic i digital (2017-18)

registre discogràfic al dipòsit Legal de Catalunya (2013-18)
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+9%

20 dVd
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591
+10%

26 dVd
12 lP
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+15%

16 dVd
8 lP

1.111
+12%

184 diG 
57 lP+SG

19 dVd
11 K7

1.125
-8%

224 diG 
84 lP+SG

12 dVd
22 K7

538
-6%
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+2%
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-14%
+4%

-19%
+6%

+39% -10%

Clàssica

56 53

infantil i familiar

31
29

Electrònica

34 42

músiques urbanes

53 43 4
-75%

16

-7%

-7%

Folk i ètnica

89
103

-14%

jazz i blues

161
202

-20%

+6% +23% -19% +7%

Edicions en format físic i digital (1994-2018)
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Meri Lane
LuuP rECOrds

Matriarcat 
de mirada 
somiadora

a can luup records l’any 2018 
hem viscut el nostre quart ani-
versari de la manera que més ens 
agrada: publicant discos que ens 
fascinen, viatjant amb els nos-
tres artistes fent concerts i des-
cobrint noves bandes per acom-
panyar-los en el seu somni de 
dedicar-se a la música. Ha estat 
l’any en què la Pavvla ha publi-
cat un segon disc molt esperat, 
Museless ha decidit agafar-se un 
temps de descans després de dos 
anys de gira, Cor Blanc s’ha tan-
cat a l’estudi a preparar nova mú-
sica per al 2019, Estúpida Erikah 
ha reformulat un nou projecte que 

naixerà enguany, Marion Harper 
ha acabat una gira que la va dur al 
Primavera Sound i a països com 
alemanya o itàlia, Ganges ha fet 
el salt a cantar en espanyol pre-
parant-se per al que vindrà, i kids 
from Mars ha arribat a casa nos-
tra, impregnant-nos de l’ener-
gia de dos adolescents de 15 anys 
amb molts somnis al cap i l’ener-
gia adient per fer el que vulguin. 
menjar-se el món, també. tot això 
ha passat en un moment social i 
cultural molt carregat d’energia 
feminista i reivindicativa. a luup 
això es fa palès perquè la majoria 
de les nostres bandes són capita-

nejades per dones en el que molts 
han definit com un matriarcat. 
nosaltres sempre hem defensat 
que no és una cosa meditada però 
que ha anat així. Casualitat o no, 
el cert és que les dones protago-
nitzen projectes musicals d’un po-
tencial i d’una qualitat exuberant 
que traslladen després a un di-
recte ple de força, capaç d’inspi-
rar aquella nena 
que s’ho mira 
des del públic 
amb els seus 
cascos gegants 
i una mirada 
somiadora.

El president de la PaF, Àlex Eslava, constata 
que els artistes més venedors de discos com 
Txarango a Catalunya, o Manuel Carrasco i 
Pablo Alboran a Espanya, es poden comptar 
amb els dits d’una mà, de manera que l’stre-
aming és la base dels ingressos digitals: “Cal 
reflexionar sobre el paper de Spotify com a rà-
dio que la gent es fa seva per escoltar cançons 
que li agraden, i que potser no garantirà el re-
lleu artístic”. una altra lectura que fa Eslava és 
la tendència a escoltar fons de catàleg propi: 
“això em referma la necessitat que hi hagi la 
voluntat per part del Govern de la Generalitat 
i dels mitjans públics de fer alguna correcció 
en la política de programació, perquè tots els 
ciutadans tinguin a l’abast i puguin escoltar i 
descobrir les propostes musicals catalanes 
que existeixen. Hi hauria més artistes actuals 
que triomfarien i en el rànquing de streaming 
disminuirien els títols de fons de catàleg i en-
trarien nous artistes, i també augmentarien 
les vendes físiques. El benefici no només se-
ria econòmic i laboral, sinó que seria cultural. 
S’ha de corregir aquesta deficiència del pai-
satge musical català”.
Finalment, el president de Sony music iberia, 
josep maria Barbat, exposa com es treba-
lla amb les cançons: “El màrqueting de con-
tinguts musicals ha adquirit un gran relleu. 
la immediatesa i l’enorme competència en 
el mercat actual han fet que cada vegada si-
gui més necessari pujar constantment con-
tingut a l’ecosistema digital dels nostres ar-

Josep Maria Barbat

“Pujar contingut 
constantment a 
l’ecosistema digital 
cada cop és més 
necessari; hi ha 
artistes que no tenen 
cap àlbum i són els 
que més sonen”

president d’iberia sony Music

El sector opina...

tistes, tant als seus canals de distribució com 
a les xarxes de comunicació. ara és habitu-
al que un artista reveli tres o quatre cançons 
abans de publicar un àlbum –abans acostu-
mava a ser una, màxim dues–, i fins i tot n’hi 
ha que no han editat cap disc d’estudi i acon-
segueixen un gran impacte digital”. Per des-
tacar cançons, Barbat apunta dues funcions: 
“Posicionem i donem difusió als temes a les 
plataformes de streaming –a través de reco-
manacions, bàners i col·locació de playlists–. 
i de manera paral·lela, ens acompanyem dels 
mitjans de comunicació per desenvolupar au-
diències i conduir tràfic cap a les cançons”.

TOP 10 CATALà
la llista dels discos catalans més venuts ha 
continuat un any més liderada per el disc de 
La marató –que edita tVC disc i que es dis-
tribueix amb els diaris nacionals i la revista 
enderrock–, que enguany ha registrat un aug-
ment d’exemplars, de 160.000 a 167.281 uni-
tats venudes gràcies a la compra digital. Pel 
que fa als artistes líders de vendes, repeteix 
el barceloní Manolo García –doble disc de 
platí pel directe todo es ahora (Sony, 2017), 
amb 80.000 còpies venudes– i disc de pla-
tí per geometría del rayo (Sony, 2018), amb 
més de 40.000– i el vallesà sergio dalma –
disc de platí per Via dalma III (Warner, 2017) 
per les 40.000 còpies despatxades al llarg de 
dos anys–. Cal destacar també les entrades 
fulgurants de la sesrovirenca rosalía –disc de 
platí per el mal querer (Sony, 2018)– i la cli-
mentona Aitana –disc de platí per l’EP tráiler 
(universal, 2018)–, a més del debut d’Alfred 
García amb 1016 (universal, 2018), que ha es-
tat disc d’or, amb més de 20.000 discos.
El 2018 hi ha hagut 11 artistes catalans que han 
venut més de 10.000 còpies físiques i digitals 
–respecte als 13 de l’any anterior–, i també ha 
disminuït la presència de música en català, 
que passa de 7 a 5 referències. Entre els dis-
cos en català més venuts s’hi han situat tots 
els meus principis d’Els Catarres (14.121 dis-
cos venuts) i Venim de lluny de doctor Prats, 
(10.674), tots dos editats per música Global, 
i som (rGB Suports) d’Els Pets, amb 10.888. 
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El sector opina...

àlex Eslava

“Si es fes alguna 
correcció en les 
polítiques i les 
programacions 
dels mitjans públics, 
entrarien més títols 
i artistes nous de 
propostes artístiques 
catalanes”

president de la paf

Quan l’Apecat va tenir la idea de crear les llis-
tes mensuals de les més radiades ens vam 
proposar de cobrir un buit existent en el pa-
norama musical català. Més enllà dels dis-
cos més venuts de l’any que publica l’AnuAri 
de lA MúsicA, no teníem cap hit parade local. 
Els charts han estat una eina promocional de 
primer ordre des del naixement de la revis-
ta Billboard, i la manca de rànquings era una 
anomalia del sector. En aquest moment les 
llistes de l’Apecat ja cobreixen els temes  
més radiats cada mes en català i de compa-
nyies catalanes, i la nostra intenció a curt  
o mitjà termini és disposar també de llistes de 
streaming. Tot i que la ràdio és un excel·lent 
indicador del que més sona, també hi ha vida 
més enllà! Analitzant les quatre llistes men-
suals publicades el 2018, de setembre a de-
sembre, hi han aparegut 34 artistes perta-

nyents a 13 segells. La gran triomfadora ha 
estat la música energètica i festiva de grups 
com Doctor Prats (“Caminem lluny”, “Tu fas” 
) i Els Catarres (“Perfectes”), que han liderat 
les llistes de tocades a les ràdios catalanes 
amb les seves cançons més populars, i amb 
Buhos seguint-los molt de prop. També ha 
tingut una presència important la música  
més pausada de Joan Dausà (“La gran eufò-
ria”) i Miquel Abras (“Fills del mar”), i tots  
dos han entrat fins i tot al podi del Top 3 en  
algun moment. Com a nota negativa, és im-
portant cridar l’atenció sobre l’escassa pre-
sència femenina, amb l’excepció de roser 
Cruells com a component d’Els Catarres i de 
Suu i el seu “Lligar no és lo teu” (n. 16), com  
a solista o líder femenina més ben posiciona-
da; tota una mancança sobre la qual caldrà 
reflexionar i també actuar.

Oriol Orfila
PrEsidEnT dE L’APECAT

ràdios i streamings TOP 10 
setembre - desembre 2018

1 dOCTOr PrATs
 “Tu fas”
2 dOCTOr PrATs
 “Caminem lluny”
3 ELs CATArrEs
 “Perfectes”
4 JOAn dAusà
 “La gran eufòria”
5 BuHOs
 “Transmets enegia”
6 MiQuEL ABrAs
 “Fills del mar”
7 BuHOs
 “volcans”
8 ninus
 “La roda”
9 ELs CATArrEs
 “Fins que arribi l’alba”
10 AniMAL
 “dona’m”

les estratègies de les majors amb nous artis-
tes han canviat de manera radical: “des de la 
irrupció del consum massiu dels senzills, el 
plantejament de la col·laboració com a es-
tratègia de posicionament i consum de l’ar-
tista ha pres més força i és habitual trobar 
múltiples ‘featurings’ a cada tema d’èxit, so-
bretot en les músiques urbanes”, explica el 
director artístic de Sony, jordi tello, que ha 
situat rosalía a dalt de tot amb singles com 
“malamente”, triple platí i dos Grammy llatins, 
i “Pienso en tu mirá”, amb doble disc de platí. 

MENyS DISCOS EN CATALà
una de les dades negatives és que el 2018 ha 
continuat el descens de la producció disco-
gràfica en llengua catalana –incloent-hi dis-
cos instrumentals de jazz i clàssica–, amb una 
baixada del 9%. després d’haver arribat l’any 
2016 a una xifra rècord de 1.219 edicions, el 
decreixement del 8% del 2017 (1.125 edicions) 
s’ha tornat a repetir el 2018, amb una xifra fi-
nal de 1.023 discos publicats en tots els for-
mats i i estils. El descens s’ha observat tant en 
Cd (-7%) com en format d’lP i senzill de vi-
nil (-37%) i casset (-23%), tot i que s’han man-
tingut els dVd, i les edicions digitals han anat 

lleugerament a l’alça (+2%). la producció en 
català ha crescut al País Valencià (+12%), però 
ha caigut a Catalunya (-12%) i a les illes (-5%).
Per copsar com s’han distribuït les edicions 
catalanes per estils musicals, l’evolució del 
2018 mostra una preocupant i reiterada dis-
minució del nombre d’edicions en jazz (-20%) 

fins a 161, a la qual cal afegir el retrocés del 7% 
en pop-rock (385) i la cançó d’autor (210), i so-
bretot del 14% en folk (69). Per contra, s’han 
recuperat respecte a l’any anterior la clàssica 
(+6%) i la infantil (+7%). Precisament en el ràn-
quing de 25 discos més venuts en català del 
2018 –i també en streaming– hi ha una desta-
cada presència de música per a públic famili-
ar (Mic, el Petit Príncep, Black music pels més 
menuts i dàmaris Gelabert), al costat de refe-
rències de fons de catàleg (des de Txarango 
fins a Lax’n’Busto o Antònia Font). 
la tendència a la baixa del consum físic i la 
menor producció en català té el contrapunt 
a les oficines del dipòsit legal de Catalunya, 
gestionades per la Biblioteca de Catalunya, 
que han comptabilitzat un total de 1.454 edici-
ons el 2018, amb un increment del 4% respec-
te a les referències del 2017. després de la cai-
guda de fa dos anys (-14%), el 2018 s’han incre-
mentat un 6% els registres en Cd, tot i que han 
caigut un 10% en vinil i K7. Pel que fa a la llen-
gua, el 37% han estat discos amb títols en cas-
tellà, el 34% en anglès, el 26% en català (ma-
joritari a Girona i tarragona), i el restant 3% 
ha correspost a gravacions en altres llengües. 
JOrdi nOvELL / HELEnA M. ALEGrET

AnuAri dE LA MúsiCA 2019    79



Opinió
Cinzia venier
rESPonSaBlE dEl dEPartamEnt dE manaGEmEnt i ProduCCionS dEl tallEr dE múSiCS i mEmBrE dE la PaF

El panorama actual de la música catalana està 
vivint una època de ple creixement pel que fa 
a projectes musicals liderats per dones i es-
pais on presentar les seves propostes. les es-
tadístiques, però, parlen clar: hi ha moltes ar-
tistes intèrprets però poques instrumentistes 
i compositores en el sector de música moder-
na i contemporània local, i les programacions 
dels festivals i el nombre de diplomats a les 
escoles ho demostren.
darrere l’escenari passa el mateix, tot i que 
el nombre de dones supera el d’homes en 
actiu dins l’àmbit cultural, els càrrecs direc-
tius continuen estant ocupats per homes. 
Segons un estudi de l’associació de dones de 
la indústria musical (mim), el col·lectiu fe-
mení representa el 50% de la força laboral; 
no obstant això, hi ha àrees específiques en 
les quals les dones encara no estan prou re-
presentades com ara els càrrecs executius, 
de promotors i agents, producció, so i llums 
i produccions discogràfiques.
Són dades interessants que indiquen que el 
camí cap a l’equilibri és encara llarg, perquè 
passa sobretot per un canvi de mentalitat per 
part de qui ha de cedir el seu càrrec i per qui 
ha de lluitar per conquerir-lo. la voluntat i la 
solidaritat juguen un rol molt important en 
aquest canvi i les professionals del sector han 
d’enderrocar les barreres dels límits, que no 
sempre són imposats per altres o per la so-
cietat. Sens dubte tots hem de treballar per 
aconseguir donar més oportunitats sobretot 
a qui ho mereixi independentment del seu gè-
nere. Per arribar a aquest objectiu hauríem de 
treballar en aquestes línies:

– Fomentar les creacions i produccions lide-
rades o protagonitzades per dones. al costat 
de les excel·lents intèrprets cal donar més veu 
al treball de les compositores, productores i 
instrumentistes. Perquè es desenvolupin més 
projectes personals i amb rellevància artísti-
ca és important divulgar les obres de les artis-
tes que escriuen la seva pròpia música i les se-
ves lletres. S’ha de donar més visibilitat a to-
tes les artistes que tinguin un discurs artístic 
significatiu amb l’objectiu d’aconseguir una 
major receptivitat per part del públic i la res-
ta de col·legues.
– donar suport a les dones professionals (tèc-
niques de cultura, mànagers, productores, 
etc.) que lideren projectes propis. Premiar la 
valentia de qui decideix invertir energia, di-
ners i la seva professionalitat en el sector mu-
sical local.
– aplicar mesures per a la igualtat salarial i ac-
cés a tots els càrrecs.
– detectar el talent femení durant la forma-
ció. les escoles de música han de treballar en 
complicitat amb altres agents del sector, so-
bretot el discogràfic, amb la finalitat d’impul-
sar les carreres dels talents femenins.
En definitiva, considero que la indústria mu-
sical ha de treballar amb l’objectiu comú 
d’aconseguir, més enllà del gènere, més igual-
tat, qualitat i sobretot públic.

Canvi de mentalitat

La representant femenina de la PAF, Cinzia 
venier, esperona a treballar i invertir per donar 
més oportunitats a les dones en creacions i 
produccions de música moderna i contemporà-
nia, i alhora donar visibilitat als seus discos.

“Les estadístiques 
parlen clar, hi ha 
moltes intèrprets  

però poques 
instrumentistes  
i compositores  

en la música 
moderna”
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Opinió
Montserrat Pratdesaba
ViCEPrESidEnta dE l’aSSoCiaCió ProFESSional dE múSiCS dE CatalunYa (muSiCat)

musicat és una associació sense ànim de lu-
cre de caràcter sindical, que es va crear prin-
cipalment per reivindicar els drets dels mú-
sics i per oferir-los serveis que els facilitessin 
les gestions així com l’assessorament laboral, 
jurídic i administratiu. tot i que la majoria dels 
seus fundadors van ser els membres que for-
maven part de les orquestres catalanes més 
rellevants a la meitat dels anys noranta, la ma-
joria dels quals homes, la tasca administrativa 
i de gestió de l’entitat ha estat confiada des de 
sempre a un equip integrat gairebé totalment 
per dones. 
El paper de la dona en el sector de la música i 
de la cultura ha anat agafant embranzida els 
darrers anys, però el percentatge actual de 
dones que es dediquen a la música no igua-
la, ni de bon tros, el dels homes. malgrat això, 
la vicepresidència de la junta directiva de 
musicat l’ocupa actualment una dona, i tam-
bé hi ha una altra dona entre els sis membres 
que integren els llocs de vocals. ambdues 
són músiques.
El rigor i el compromís amb la feina per part de 
les treballadores de musicat ha permès que, 
durant una bona colla d’anys, moltes perso-
nes poguessin dedicar-se a la música cotitzant 
per les seves actuacions, entre les quals tam-
bé dones artistes, que milloraven la seva situ-
ació laboral en un sector on la inseguretat i la 
precarietat són el plat de cada dia. amb molt 
d’esforç, dedicació i compromís, sovint sense 
poder fer vacances durant els mesos en què 
tothom les fa perquè coincideixen amb els 
pics de feina dels músics, l’equip de treball de 
musicat ha col·laborat a fer possible l’existèn-

cia d’un bon gruix de professionals de la cul-
tura musical del nostre país, ajudant-los a fer 
contractes, factures, gestions, intermediació, 
etc. no ha estat fàcil adaptar-se al marc legis-
latiu vigent, ja que s’ha hagut de bregar amb 
normatives i noves lleis, i s’ha requerit estudi i 
reciclatge continuat i una renovació constant 
d’aquest equip femení infatigable.
tots sabem que, malauradament, la dona ha 
estat sempre la part més desconsiderada de 
la nostra societat, i que ha cobrat un sou més 
baix que el de l’home per fer la mateixa feina. 
Però a musicat s’ha valorat i atorgat respon-
sabilitats a un equip administratiu que actu-
alment està format per vuit dones, en qui re-
cau la confiança de tot un col·lectiu per tirar 
endavant el model d’associació que ha esde-
vingut referent a tot l’Estat espanyol. Gràcies 
a la implicació que hi han esmerçat aquestes 
dones, posant-se a la pell d’una professió tan 
infravalorada com és la de músic, s’han acon-
seguit grans fites, tals com donar resposta a la 
necessitat dels músics de poder treballar com 
qualsevol altra persona, obtenint drets labo-
rals, i dignificant la professió per aconseguir 
vèncer els prejudicis dels que la veuen encara 
com un “i vostè de què treballa a part de dedi-
car-se a la música?”.

Musicat i les dones

La vicepresidenta de Musicat, Montserrat 
Pratdesaba, ‘Big Mama’, posa en valor la feina de 
l’associació per millorar les condicions laborals 
dels músics, de l’infatigable equip de gestió 
femení i de la junta, amb Susanna del Saz.

“Tot i que la 
majoria dels 

fundadors de 
Musicat eren 

homes, la tasca de 
gestió ha estat 

confiada sobretot  
a dones”
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Pop-rock
La revolució  
del ‘tra tra’

rOsALíA / Foto: aralE rEartES

Més enllà del pop
El pop-rock fa anys que camina cap a un uni-
vers més ampli on tenen cabuda estils i for-
mats transmediàtics que atrauen nous pú-
blics. les músiques urbanes han liderat un 
any protagonitzat per les dones i el segon 
disc de rosalía, el mal querer (Sony), que l’ha 
catapultat a èxit mundial. Bad Gyal s’ha re-
llançat amb la mixtape dancehall Worldwide 
angel (Puro/Canada). Ju ha apostat pel soul-
pop en la posada a escena de Bandera blan-
ca (rGB Suports). la frescor de les Mourn ha 
obtingut el Premi arC a millor gira internaci-
onal. El pop atmosfèric i electrònic de Pavvla 
ha referenciat secretly Hoping You Catch me 
Looking (luup records), i suu ha jugat amb el 
pop festiu al debut natural (Halley records). 
El 2018 ha testimoniat també el comiat de dr. 
Calypso (Premi arC a la trajectòria) amb un 
doble lP en directe a la sala apolo amb motiu 
del 30è aniversari, la fusió festiva de doctor 
Prats i Venim de lluny (música Global), Els 
Catarres amb tots els meus principis (música 
Global) i Buhos amb La gran vida (música 
Global). El rock simfònic d’Obeses s’ha rea-
firmat a Fills de les estrelles (música Global), 
mentre que Joan dausà ha fet el salt al pop-
indie amb el tercer treball, ara som gegants 
(Promoarts music). sAndrA TELLO

L’any de Rosalía
indiscutiblement la cantant de Sant Esteve Sesrovires és l’ambaixadora internacional 
de l’escena catalana. rosalia Vila, que ha conquerit els escenaris amb el seu nom de 
pila, ha gravat el segon disc, el mal querer (Sony, 2018), una aposta valenta on porta la 
seva veu lírica i d’escola flamenca al terreny de les músiques urbanes. rosalía ha posat 
en valor l’àlbum conceptual en l’era dels senzills i la immediatesa, amb una posada a 
escena i un llançament audiovisual amb tanta rellevància com la qualitat musical. 

El mestissatge de l’estiu
la fusió continua sent la gran protagonista de les festes majors i els festivals d’estiu. 
la família mestissa creix any rere any amb noves referències i els protagonistes del 
2018 han estat La Pegatina amb el seu renovat ahora o nunca (dro/Warner, 2018) i 
sobretot Els Catarres, doctor Prats, Buhos i suu. l’escena alternativa ha referenciat 
productors com els catalans david rosell i Genís trani o el valencà mark dasousa.

El pop metafísic
Veus que sovint s’han referenciat en el terreny de la cançó han fet el salt a la música 
pop. Els pares del pop metafísic, Ferran Palau –amb el disc Blanc (Halley records, 
2019)– i El Petit de Cal Eril –amb triangular (Bankrobber, 2018)–, reivindiquen la seva 
connexió popular (‘pop’) i també l’imaginari creatiu (‘metafísic’). 

El Pets, en plena forma 
després de cinc anys de silenci, el trio de Constantí ha gravat un àlbum renovat, actual 
i minimalista, som (rGB Suports, 2018), Premi Enderrock a millor disc de pop-rock. 
Els Pets són uns clàssics de l’escena catalana amb una trajectòria que supera les tres 
dècades, i aquest cop han confiat en joan Pons (El Petit de Cal Eril) per una producció 
crua i sincera. El disc és un compendi de pop sensible i lletres compromeses.
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-9%
dAvALLAdA COnTínuA 
després del rècord de 1.219 referèn-
cies editades el 2016, la producció 
de discos en català ha caigut els dar-
rers anys un 8% el 2017 (1.125) i un 9% 
el 2018 (1.023). la categoria de pop 
i rock també ha davallat el 2018 de 
497 a 472 discos (-5%), tot i l’auge de 
les músiques urbanes (+23%) de 43 
a 53. a Catalunya les gravacions fí-
siques i digitals han baixat un 12%; 
al País Valencià han crescut un 12% 
i a les Balears han descendit un 5%.

Pértiga music va néixer el 
2017 amb un objectiu ben 
clar: impulsar i visibilitzar 
el talent femení. Si a la ja 
difícil tasca d’emprendre 
un projecte nou hi sumes el 

fet de començar a treballar amb grups emer-
gents i que, a més, les dones siguin les prota-
gonistes de tot, sembla que el camí es fa més 
costerut de l’habitual. tot i així, el 2018 ha es-
tat un any positiu i de creixement i esperem 
que el 2019 sigui encara millor. augmenten 
les iniciatives, esdeveniments i festivals amb 
les dones com a protagonistes però continua 
existint el gran repte d’impulsar i professio-
nalitzar cada cop més bandes i projectes ca-
pitanejats per veus femenines perquè allò ex-
cepcional es converteixi de manera natural 
en normal. Encara som lluny d’arribar, tant a 
dalt com a baix de l’escenari, al punt d’equi-
libri necessari, però anem fent passos enda-
vant i això ja no s’atura! 

Viure la dualitat d’estar 
submergida en una multi-
nacional, Warner, i un pe-
tit segell, la Cupula music 
records, que es dedica 
a mil altres coses per so-

breviure, em dona l’oportunitat de tenir un 
gran ventall de punts de vista sobre el sector 
que sovint xoquen entre ells, des d’un cons-
tant número u en llistes fins a la venda dels 
primers discos. Per als petits segells conti-
nua sent un repte posicionar artistes i treure 
el cap, apostar per noves veus i fer malabars 
per obtenir el millor rendiment d’un pressu-
post ajustat. tot i això, el 2018 ha estat un any 
bo a la Cupula, marcat pel llançament de 
Chloe Phillips i veus guerreres com Myriam 
swanson (Flamingo Tours) o sol Escobar. 
Hem iniciat el 2019 amb el salt al català de 
Mariona Aupí i l’esperat retorn de Barbott 
com a buc insígna del segell. un any d’il·lusió, 
lluita, creixement i posicionament femení.

El 2018 hem vist com, paral-
lelament a les agendes po-
lítiques, les dones s’han 
obert camí en diversos àm-
bits, i en especial el de la 
cultura en general i la mú-

sica en concret. no és un reconeixement que 
vingui donat pel moment històric i social, sinó 
que és fruit de la lluita de moltes dones pre-
cedents que han batallat per visibilitzar-nos. 
Si la dona ha hagut de batallar per ser consi-
derada persona, també ho ha fet per ser auto-
ra. Però com tot moviment revolucionari i que 
qüestiona l’status quo, el feminisme també és 
víctima de la instrumentalització del discurs. 
no tot s’hi val. inditex i feminisme mai podran 
anar de la mà. mai serà apoderador un femi-
nisme que no tingui en compte totes les do-
nes. Ens ha impulsat el feminisme autònom de 
Barcelona, que fa anys que dona suport a les 
dones en circuits alternatius. darrere aquesta 
escena incipient en venen moltes més.

idoia rueda
CoFundadora dE PértiGa muSiC

una qüestió 
d’equilibri

Mireia Badia
CaP dE PrEmSa dE WarnEr i la CuPula

Convivència entre 
grans i petits segells

Tribade
GruP dE raP-FuSió tranSFEminiSta

dona  
i cultura
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Cançó d’autor
un feliç horitzó 
de cançó paritari 

-7%
PrOduCCiÓ EsTABLE
El gènere de la cançó d’autor és 
l’únic que de manera singular apor-
ta una estabilitat de produccions 
per sobre dels dos centenars de 
referències al llarg de la dècada.
Els 200 discos publicats el 2014 han 
evolucionat fins als 218 (2015), 214 
(2016) i 225 (2017). El 2018, en línia 
amb la rebaixa de producció disco-
gràfica catalana, la xifra d’àlbums 
de cançó s’ha situat en 210 (-7%). 

Punts cardinals
la cançó del 2018 ha campat lliure per tots els 
punts cardinals dels Països Catalans, des de 
les veus catalanes veteranes del pop d’autor 
com Marc Parrot amb refugi (música Global) 
i Quimi Portet amb Festa major d’hivern 
(Quisso records / Fina Estampa, 2018) fins a 
les que maduren i es consoliden, com la de 
Ferran Palau a Blanc (Halley records) i Clara 
Peya amb estómac (Satélite K). altres punts 
del territori de la cançó són les illes Balears, 
amb les produccions d’Anna Ferrer, tel·lúria 
(audioVisuals de Sarrià); Guiem soldevila, 
amb el quart àlbum, Fins demà o la propera 
metamorfosi (Satélite K), i Leonmanso, l’alter 
ego del cantautor iconoclasta llure marquès, 
amb el darrer disc, escolta com sona es teu 
pols (Velomar records). i també hi ha veus 
protagonistes al País Valencià, com la de Feliu 
ventura, aliat amb Xerramequ, que aporta a 
les cançons del xativí Ovidi Montllor una pà-
tina reggae a sessions ferotges (Propaganda 
pel Fet!). la poesia és un altre aliat de la can-
çó d’autor, com defensen un cop més el solso-
ní roger Mas a Parnàs (Satélite K), on musica 
poemes de miquel martí i Pol, joan maragall, 
Eulària anzizu, toni Gol i amadeu Vidal, i Toti 
soler i Gemma Humet signant Petita festa 
(Satélite K). HELEnA M. ALEGrET

JudiT nEddErMAnn / Foto:miCHal noVaK

Amb veu i composició de dones
Els segells catalans editen cada cop més treballs de veus femenines i, sobretot, de 
compositores de cançons. des de Satélite K han publicat nua de Judit neddermann i 
estómac de Clara Peya –Premi Enderrock a millor disc de l’any i Premi nacional de 
Cultura– i debuts potents com l’autoeditat de Magalí sare Cançons d’amor i dimonis; 
Halley records ha llançat natural de suu i rGB Suports des del cor de Mireïa.

Líriques introspectives
la tardor del 2018 va portar propostes de lírica introspectiva com el sisè disc de Joan 
Colomo L’oferta i la demanda (BCore disc), triangular (Bankrobber) d’El Petit de Cal 
Eril –Premi Enderrock a millor disc de cançó–, l’EP Coros de medianoche (Sony) d’Enric 
Montefusco, Cançons robades (Bankrobber) de Mazoni, i Joan Miquel Oliver tancant 
la trilogia amb elektra (discmedi), després de Pegasus i atlantis (Sony, 2015 i 2017).

El document de comiat de raimon
raimon va presentar el 2018 a través del segell Picap el doble Cd i dVd L’últim recital 
amb 35 cançons (dues d’inèdites, “i nosaltres amb ells” i “napolitana per a tu”), un treball 
que recull el millor dels dotze recitals de comiat a mig segle de carrera que el cantant de 
Xàtiva va fer al Palau de la música Catalana els quatre caps de setmana del maig del 2017. 
l’actuació del dVd correspon a la darrera actuació de raimon el 28 de maig.

40 anys del Canet Cançó
Ha fet 40 anys de l’última edició de les mítiques Sis Hores de Cançó a Canet, el festival 
més important de la música catalana, que del 1971 al 1978 va programar 70 recitals 
d’una trentena de representants de la nova Cançó, als quals van assistir 200.000 
espectadors. enderrock va publicar l’estiu del 2018 una versió actualitzada del llibre 
Canet, 36 hores de cançó i llibertat (Ediform, 1977), escrit per joan ramon mainat.
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Espectadors dels principals  
festivals de cançó d’autor

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb programació gratuïta majoritària

Els festivals de cançó d’au-
tor han recuperat el crei-
xement, amb un 4,8% més 
de públic, gràcies sobre-
tot als espectacles gratu-
ïts i a una major popularitat 
de l’oferta, tot i que alguns 
dels certàmens especialit-
zats (EnciSat, tastautors, 
rodautors, Camallera, al 
Caliu) han reduït la quanti-
tat de programació en favor 
de recitals de proximitat. 

+5% 2018 2017 %

(a)phònica (Banyoles)* 18.000 18.000 0%
BarnaSants (Barcelona) 12.109 15.144 -20%
altaveu (Sant Boi de llobregat)  9.000 8.000 +13%
músiques Sensibles (Barcelona)  4.250 2.915 +46% 
EnciSat (Barcelona) 802 1.722 -53% 
Festival música i lletra (Xàtiva)* 2.000 984 +103%
músiques tranquil·les (mataró) 1.725 900 +92%
tastautors (Cardedeu) 700 860 -19%
rodautors (mura/Penelles)* 600 1.000 -40%
Camallera Cançó d’autor (alt Empordà) 455 667 -32%
al Caliu (Camp de tarragona)* 245 490 -50%

Part del ressò obtingut pel 
meu millor disc, estómac 
(Satélite K, 2018), té a veu-
re amb què el 2018 s’ha po-
sat el focus en les dones. 
a tot arreu s’ha plante-

jat una mirada de paritat, ocupar espais i in-
crementar la projecció, perquè noies i dones 
s’apoderin. i també hi ha una qüestió de refe-
rents. Em sento punta de llança, perquè soc 
una dona que pensa que es poden dir moltes 
coses sense haver de ser només cantant. Es 
pot ser més que una veu i un cos sexualitzat 
a l’escenari. la cançó d’autor també ha tin-
gut un paper de reivindicació política (Ovidi 
Montllor o silvio rodríguez). Fem cançons 
no banals i sense l’agressivitat d’altres estils 
més combatius. una veu i una guitarra despu-
llades són capaces d’aixecar una plaça. Estic 
agraïda a les que van obrir camí com violeta 
Parra, Mercedes sosa i Chavela vargas o PJ 
Harvey i kate Tempest.

aquest 2018 passat ha su-
posat un any extraordinari. 
Haver rebut el reconeixe-
ment d’enderrock després 
de celebrar les 10 edicions  
i ara poder expressar el 

nostre punt de vista a l’amor incondicional 
que suposa la música, és tot un honor. és un 
luxe poder formar part d’una xarxa de festi-
vals que ha anat creixent i d’una escena mu-
sical que també s’ha multiplicat en qualitat, 
varietat d’estils i paritat, malgrat que aquest 
punt sigui encara una trista notícia en un 
sector massa masculinitzat. El repte que 
afrontem és que tots plegats puguem gaudir  
d’una normalitat qualitativa, en què els mú-
sics –també els novells– puguin dedicar-se 
exclusivament a la seva tasca, fer bona músi-
ca. Perquè és un regal poder arribar a degus-
tar les propostes que ens ha brindat aquest 
2018 amb Clara Peya, El Petit de Cal Eril, 
Maria Arnal, Ferran Palau, Pavvla o rosalía.

Vaig començar fa 5 anys 
l’aventura del management 
de cantautors i cantauto-
res i bandes emergents, i 
els darrers temps he vist 
una evolució important. El 

2018 s’han donat més oportunitats i visibilitat 
a la cançó d’autor. Hem donat a conèixer pro-
jectes amb futur organitzant i difonent con-
certs a cicles, festivals i sales. un fet destaca-
ble és la diversitat d’estils amb què treballem, 
des de la cançó d’autor (Toni Marbà, Jordi 
santamaria, derry Below) fins el jazz, l’ska 
i la fusió. a més, cal subratllar que hi ha més 
lideratge femení, i grups novells com versus, 
La Jana o Alvians aposten per veus princi-
pals femenines, cosa que per a mi, que soc 
una de les poques mànagers dones, és motiu 
d’orgull. Cada cop està més normalitzat, no 
hi ha diferència entre homes i dones màna-
gers. a través d’arC hem anat creixent i ens 
esforcem per fer-ho encara més.

Clara Peya
PianiSta i ComPoSitora

Per una mirada 
de paritat arreu

Arnau solsona
CodirECtor dEl FEStiVal EmBaSSa’t

normalitat 
qualitativa

Marina sabaté
GEStora dE l’EmPrESa dE manaGEmEnt 
la múSiCa amanSEiX lES FErES

Orgull de mànager
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Folk
Estat d’excepció 
i petits formats 

FOLk sEnsE rEFErEnTs
les edicions de música folk, que van 
tenir un pic el 2016 amb 118 referèn-
cies de música d’arrel i tradicional, 
van iniciar llavors un decreixement 
continuat amb una greu manca de 
referents fins als 103 discos (-13%) 
del 2017 i els 89 (-14%) del 2018, en un 
dels pitjors resultats de la dècada. 

-14%

un gran capgròs
durant la Fira mediterrània de manresa 2018 
un detall tragicòmic donava la mesura de l’es-
tat d’excepcionalitat que viu Catalunya i tam-
bé, molt especialment, la seva cultura popu-
lar: a l’entrada de la llotja professional, un 
capgròs amb la cara de lluís Puig donava la 
benvinguda als acreditats. El conseller de 
Cultura exiliat a Bèlgica, un dels màxims im-
pulsors de la Fira, no va poder ser a manresa 
per primera vegada en la història de l’esdeve-
niment. i malgrat tot, la cultura popular bate-
ga i no para de proporcionar propostes mu-
sicals innovadores, moltes d’un format bà-
sic però imaginatiu. Valguin com a exemple 
il·lustratiu els artistes finalistes del Concurs 
Sons 2019, de la guanyadora, la barcelonina 
Clàudia Cabero –amb una proposta de can-
çó d’autor arrelada en el folk– a Electrogralla 
–on el bagenc roger Andorrà tracta la gra-
lla amb efectes especials– passant per Menut 
–guitarró, guitarra i electrònica amb do 
de les terres de l’Ebre–i Heura Gaya, de les 
Garrigues, que amb un ampli bagatge en la 
música tradicional ha donat a conèixer el seu 
projecte personal. totes quatre propostes es 
plasmaran aquest any en quatre esplèndids 
treballs discogràfics. JOrdi MArTí i FABrA

CLàudiA CABErO / Foto: CarlES rodrÍGuEz

david ibáñez tanca cicle a la Fira Mediterrània
la del 2018 ha estat la darrera edició de la Fira mediterrània de manresa amb david 
ibáñez com a director artístic, que va tancar així un cicle iniciat el 2012 en què s’ha 
incidit en tres àmbits: la internacionalització, l’avantguarda i la participació. a partir 
del 2019 i fins al 2021 la direcció recaurà en jordi Fosas, fins ara president de l’Esbart 
Marboleny i director del Festival ésdansa de les Preses.

Cultura catalana al national Mall de Washington
Catalunya ha estat la cultura convidada a l’Smithsonian Folklife Festival 2018, celebrat 
a Washington, l’exposició de patrimoni cultural viu que se celebra cada estiu davant el 
national mall. Hi han actuat Les Anxovetes, ivan Caro, la Cobla Catalana dels sons 
Essencials, Espai de so, Joan Garriga & The Galàctic Mariatxis, Maria Arnal i Marcel 
Bagés, Pilar Planavila, Alidé sans i Yacine & the Oriental Groove.

un nou espai mediterrani?
mentre la world music va de baixa –el Babel med de marsella no s’ha celebrat el 2018–, 
s’han articulat nous espais als Països Catalans que mostren un discurs panmediterrani. 
les trobades de música mediterrània de torroella, el labyrinth Catalunya de Cardedeu, 
el recuperat Festival Cançons de la mediterrània a Palma i la mostra Viva de València, 
revitalitzada amb concerts d’arreu del mare nostrum, en són quatre bons exemples.

valència no s’acaba mai
al País Valencià s’ha accentuat la tendència dels darrers anys amb una escena folk de 
gran categoria. Prova d’aquesta preeminència qualitativa i quantitativa són el magnífic 
debut del grup de l’alacantí Els Jóvens (Premi Enderrock de la crítica al millor disc 
de folk), la musicació del Cant espiritual d’ausiàs march per part de Carles dénia o 
el primer treball del cantaor de l’alcúdia Jonatan Penalba. 
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Espectadors dels principals festivals  
de folk i música ètnica

 2018 2017 %

tradicionàrius – Festival Folk internacional (BCn) 10.000 16.270 -39%
divendres a la Plaça del rei (BCn)* 8.900 8.900 0%
FimPt (Vilanova i la Geltrú)* 8.000 7.500 +7%
PortalBlau (l’Escala) 7.387 6.080 +21%
trobada d’acordionistes (arsèguel i l’urgell) 5.500 5.500 0%
amb So de Cobla (Palamós) 5.000 4.000 +25%
desfolca’t (Calaf) 3.659 3.659 0%
Connexions (BCn) 2.115 3.212 -34%
música al Castell (dénia)* 1.880 3.245 -42%
Flamenco Ciutat Vella – Ciutat Flamenco (BCn) 1.560 2.606 -40%
Xàbia Folk (Xàbia)*  1.320  1.500 -12%
Càntut (Cassà de la Selva) 609 855 -29%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb programació gratuïta majoritària

la pronunciada davallada 
de públic als festivals de folk 
2018 ha assolit una de les pit-
jors dades de la dècada. tot 
i que el descens d’assistents 
és generalitzat, cal dir que 
la pèrdua al tradicionàrius  
és fruit del retorn a la progra-
mació habitual de tres me-
sos. amb tot, els espectadors 
només creixen al nou amb 
So de Cobla i PortalBlau, i ha 
desaparegut el rumbafest. 

-12%

la música d’arrel en l’àm-
bit català presenta una si-
tuació immillorable, tant 
pel que fa al nombre de for-
macions com a l’alta pro-
fessionalitat i qualitat que 

presenten. ara bé, dir el mateix de les pro-
gramacions i els espais reals que tenen per 
desenvolupar-se i mantenir-se vives seria una 
afirmació molt llunyana de la realitat. la nor-
malització del sector català de la música folk 
resta encara pendent. trobar-se una dosi 
mínima de música tradicional en un festi-
val d’estiu de format gran és ara mateix insò-
lit, gaudir de música folk en una festa major 
qualsevol és excepcional, i veure espais d’ar-
rel dins petits cicles eclèctics és francament 
rar. Hi ha espais per a la música d’arrel al nos-
tre país? Sí, però especialitzats, i si el que vo-
lem és que aquesta música visqui en un estat 
de normalitat i convisqui amb altres, falta un 
bon camí per recórrer.

Quan vam gravar el nos-
tre primer disc, descalces 
(Coopula, 2016), vam ba-
sar-nos en tres elements: 
dona, lluita i tradició. 
En presentar el segon, 

desglaç (Coopula, 2018), hem volgut ampliar 
la perspectiva des del punt de vista concep-
tual –fent una oda a la col·lectivitat, l’apode-
rament i la diversitat– i també instrumental 
–incorporant la guitarra elèctrica i reforçant 
la presència de la bateria–, i portar al disc el 
que ja havíem estat fent els darrers temps en 
els directes. també hem mirat de fomentar 
la idea de xarxa col·laborant des de la nos-
tra posició als escenaris per fer visibles diver-
ses artistes que treballen des de perspectives 
feministes i combatives per crear alternati-
ves més sostenibles. Com si, d’alguna mane-
ra, miréssim de desglaçar les estructures que 
ens oprimeixen, amb la consciència que la 
música pot anar una miqueta més enllà.

“aquí hi ha molt d’home!” 
això va exclamar Tona 
Gafarot, filla d’un cantador 
d’havaneres de tota la vida, 
veient la Cantada de Calella 
per la televisió. temps des-

prés, en formar un trio vocal femení, Gafarot i 
les seves companyes van decidir fer havane-
res i recuperar el nom de les anxovetes, que 
el seu germà li havia proposat mig en broma. 
des d’aleshores, amb el grup hem recorre-
gut un camí de manera molt natural. tots els 
integrants fem o hem fet altres tipus de mú-
sica, i potser això ens dona un punt distintiu, 
amb el qual podem entrar al circuit de l’hava-
nera més tradicional –que funciona molt bé 
i que hem d’agrair a les generacions prece-
dents– però alhora ens trobem còmodes sor-
tint d’aquest circuit i presentant l’havanera i 
la música mediterrània –tant de composició 
pròpia com no– amb l’espectacle (d)ones a 
nous públics que no són els habituals.

Laia Carreras
dirECtora dE d’arrEl muSiCal

Bones propostes, 
pocs espais

Anna sardà 
BaiXiSta dE rOBA EsTEsA

desglaçar 
les estructures

salva Gallego
GuitarriSta dE LEs AnXOvETEs

Havaneres dins 
i fora del circuit
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jazz-blues
L’etern repte

JAZZ dE dAvALLAdA 
la brutal caiguda de les edicions de 
jazz del 32% en només dos anys ha 
tornat a marcar la tendència del 2018 
amb 161 referències. la xifra se si-
tua molt per sota de les 202 edita-
des l’any anterior o de les 235 publi-
cades el 2016 com a rècord histò-
ric del jazz als Països Catalans. la 
projecció dels músics catalans ar-
reu del món i les produccions en fí-
sic o digital no han aturat la recessió. 

-20%

A l’espai exterior
trobar prou públic, projecció i escenaris per 
donar vida i cabuda a les noves fornades de 
joves músics que cada any creixen i acaben de 
formar-se als centres superiors musicals sem-
bla que sigui l’etern repte al qual s’enfronta 
l’escena jazzística als Països Catalans. Si l’any 
passat explicàvem que el protagonista del mi-
llor disc del 2017 segons la crítica dels preMis 
enderrock, el saxofonista igualadí Albert 
Cirera, havia decidit establir-se a lisboa per 
les millors perspectives artístiques i professi-
onals que li oferia la ciutat portuguesa, més 
o menys el mateix es pot dir d’un altre saxo-
fonista, el barceloní Lluc Casares, guanyador 
del Premi Enderrock de la crítica al millor disc 
del 2018 per un àlbum, sketches Overseas, 
gravat a nova York, on el músic estudia i es 
guanya les garrofes després d’haver publicat 
el seu primer disc... a amsterdam. i tanma-
teix, paral·lelament a les aventures i desven-
tures de molts treballadors catalans del jazz 
per l’espai exterior, hi ha un públic especial-
ment fidel que s’esforça per damunt de pre-
carietats professionals i mediàtiques per des-
cobrir nous valors i gaudir d’un gènere que no 
deixa mai indiferent i que s’estima amb passió. 
Com eixamplar aquest públic? aquest conti-
nua sent l’etern dilema. J.M.F.

LLuC CAsArEs / Foto: jEP jorBa

Festival de Jazz de Barcelona: 50 edicions
El Voll-damm Festival de jazz de Barcelona ha arribat la tardor del 2018 fins a la xifra 
rècord de 50 edicions (celebrades en 53 anys). una exposició de fotos històriques al 
Palau de la música o l’estrena del projecte Let’s dance, d’un assidu del festival com és 
el contrabaixista israelià Avishai Cohen, han servit per commemorar-ho.

Aniversaris a vic i Terrassa
també han estat de celebracions a Vic, on s’ha celebrat la vintena edició del Festival 
de jazz, del 3 al 13 de maig, i a terrassa, on s’ha festejat el vintè aniversari del cicle 
d’estiu jazz a la Fresca, al pati de la nova jazz Cava. El Festival de Vic ha canviat la 
marca del seu nom, ha deixat enrere Voll-damm i brinda ara amb alhambra.

nous espais i espais de sempre
El que segurament és l’espai més emblemàtic i historiat del jazz a Barcelona, la sala 
jamboree de la plaça reial, ha celebrat els seus 25 anys sota la gestió de mas i mas. 
al costat de clubs de referència com aquest, o com la nova jazz Cava de terrassa, 
n’han aparegut de nous. El jazz Festival l’Estartit 2018 s’ha instal·lat en un nou espai 
amb caràcter propi: El molinet, amb les illes medes com a teló de fons. 

Premis per als joves jazzistes
sketches Overseas (outside in music, 2018), del saxofonista Lluc Casares, ha guanyat 
el Premi Enderrock a millor disc de jazz segons la crítica, mentre que el guardó de la 
votació popular ha recaigut en la trompetista Alba Careta per Orígens (Blue asteroid, 
2018). Per la seva part, l’associació de músics de jazz i música moderna també ha 
reconegut amb els seus premis Lluc Casares (jove talent), Carles Benavent (Premi a 
la trajectòria) i el projecte Carta Blanca d’Estival de jazz i underpool (Premi al treball 
discogràfic), entre altres.
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Espectadors dels principals festivals  
de jazz, blues i músiques improvisades
 2018 2017 %

Voll-damm Festival de jazz de Barcelona*   144.000 127.836 +13%
Banc Sabadell Vijazz (Vilafranca del Penedès)  55.000  55.000 0%
jazz terrassa Festival (terrassa)*  45.000 44.204 +2%
San miguel mas i mas Festival (BCn)  26.998 44.251 -39%
nits de jazz a Platja d’aro*  22.000 21.000 +5%
Black music Festival (Salt)  12.000 7.000 +71%
jazzèbre (Perpinyà)  8.000 6.000 +33%
nits d’Estiu a la Pedrera (BCn)  7.232 7.005  +3%
l’Hora del jazz (BCn)*  6.400 6.875 -7%
jazz l’Estartit   5.750 4.405 +31%
Girona jazz Festival*  5.200 1.835 +183%
mallorca jazz (Sa Pobla)*  4.000 5.000 -20%
jazz tardor (lleida) 3.000 2.800  +7%
alhambra Festival de jazz de Vic  2.450 4.000 -39%
lEm (BCn)  2.079 2.314 -10%
Festival de jazz de Granollers  978 1.902 -49%
Festival de jazz de Peníscola  808 700 +15%
duets de jazz i músiques improvisades (Centelles)  125 205 -39%
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / *Festivals amb programació gratuïta majoritària 

després del rècord històric 
de públic als festivals de jazz 
registrat el 2008, el sector ha 
ajustat radicalment el crei-
xement amb només un 2% 
més d’espectadors, seguint 
la tendència general arreu 
dels Països Catalans. la cai-
guda del mas i mas Festival 
s’ha vist compensada pels 
bons resultats de Black 
music, jazzèbre, l’Estartit 
i Girona jazz Festival. 

+2%

a Barcelona hi ha quatre es-
coles de grau superior i en 
surten bons músics a pala-
des, però els falta projec-
ció i feina. una de les ma-
neres de ‘solucionar’ el pro-

blema passa per la internacionalització. Per 
això hem impulsat el meeting jazz i am, una 
idea que feia temps que volia tirar endavant 
i que el 2019, en complicitat amb el taller de 
músics, s’ha fet realitat. la trobada és impor-
tant, perquè escrivint correus o trucant és 
molt difícil fer arribar una proposta a un pro-
gramador; en canvi si aquest veu en direc-
te els nostres jazzistes i sap que un cop l’any 
se celebra aquesta cita, esdevé una eina molt 
bona per als músics catalans. jazz i am per-
met fer contactes de primera mà i anar fent 
seguiment amb la mateixa gent al Belgian 
jazz meeting, al jazz ahead de Bremen... les 
dates per a la segona edició del meeting jaz-
zístic català seran del 25 al 27 de març.

Escric sobre l’estat del jazz, 
tot i que és un vestit que em 
va gran. després d’esborrar 
el primer intent, on explica-
va la cara més dura d’aques-
ta feina amb alguns entre-

bancs que m’he trobat fins ara, he decidit res-
saltar la sort que tenim de disposar de grans 
artistes i professionals, malgrat que no se’ls 
valori. just començo una carrera que no s’aca-
barà mai. aquest juny deixaré d’estar empa-
rada per una escola i les oportunitats que hi 
van lligades: l’oportunitat de tocar amb grans 
músics de jazz, l’aprovació d’un públic d’ore-
lles entrenades, les pautes de mestres experi-
mentats, un lloc equipat on estudiar i assajar... 
Veig un caminet rocós per poder treballar de 
l’ofici que m’agrada. no es valora prou ni com 
cal la feina dels músics de jazz en aquest país. 
tenim genis i eminències que treballen per en-
riquir la cultura del lloc on vivim, i pocs reben 
el suport que es mereixen.

El 2018 ha estat especi-
al per al Festival de jazz 
de Barcelona, que ha cele-
brat la 50a edició. nascut 
el 1966, amb tres anys de 
parada fruit de la combi-

nació del desànim dels aleshores organitza-
dors davant la indiferència del públic i els in-
teressos poc musicals de l’acabada d’estrenar 
administració democràtica, el festival ha es-
tat testimoni de molts alts i baixos, històrics i 
estètics. Estètics perquè el jazz és un gènere 
que s’assembla a argant, el vell hipocondrí-
ac protagonista de l’obra de molière el malalt 
imaginari. any rere any hi ha qui diagnostica 
que el jazz està tocat, dat i beneït. i des de fa 
mig segle a Barcelona cada any els músics ho 
desmenteixen: hi ha pocs sons que s’acostin 
a l’emoció del jazz. és tot i res, perquè és una 
música omnívora, insadollable. un malalt, 
imaginari o no, que encara cueja, amb l’estra-
nya sensació que és, ras i curt, immortal.

rosa Galbany
mÀnaGEr i Promotora

un gran pas per la 
internacionalització

Alba Careta
tromPEtiSta

un caminet rocós 
al davant

Joan Anton Cararach
dirECtor artÍStiC dEl FEStiVal 
intErnaCional dE jazz dE BarCElona

El malalt immortal
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Clàssica
Els músics trenquen 
un sostre de vidre

CLàssiCA ACTivA
les edicions de música clàssica, 
antiga, contemporània i lírica han 
augmentat un 6% el 2018 amb 
un total de 56 referències publi-
cades d’intèrprets o composi-
tors catalans. Els darrers anys la 
producció s’ha mogut entre els 70 
discos del 2016 i els 53 del 2017.

+6%

Equilibri necessari
l’encaix en les programacions grans i peti-
tes de la música catalana –ja sigui patrimoni 
històric que cal reivindicar o bé noves com-
posicions que demanen ser presentades en 
públic–, així com la promoció de joves in-
tèrprets que, plenament formats, necessiten 
créixer a l’escenari, continua sent el gran rep-
te pendent del circuit de la clàssica. Si tothom 
està d’acord que la inèrcia sempre condu-
eix el mercat cap a propostes internacionals 
més ‘fàcils de vendre’ i cap a una reducció de 
l’oferta en benefici d’allò ja conegut, també hi 
ha un consens força extens que calen inicia-
tives que, des de diversos fronts –educatiu, 
institucional, polític i periodístic–, fomentin 
la imaginació, el risc i la valoració d’elements 
que van més enllà de la rendibilitat econòmica 
i la introducció dels músics emergents a l’es-
cena. trobar aquest equilibri sembla tan com-
plicat com necessari, com també es reclama 
per part del sector un major equilibri entre les 
programacions dels grans equipaments naci-
onals i la xarxa d’auditoris distribuïts al territo-
ri. i encara un altre repte que tenen molt pre-
sent els músics més inquiets: trencar el sostre 
de vidre que sembla que separi la música ca-
talana d’allò que en diuen ‘gran repertori uni-
versal’. JOrdi MArTí FABrA

MOnTsErrAT CABALLÉ / Foto: arXiu Gran tEatrE dEl liCEu

relleus al Liceu...
a final del 2017 es va anunciar que roger Guasch arribava al tram final com a director 
general del Gran teatre del liceu, i el març del 2018 s’ha revelat el nom del successor 
en el càrrec: Valentí oviedo. mesos després, s’ha anunciat que Christina Scheppelmann 
no renovarà com a directora artística. El seu lloc l’ocuparà, a partir d’aquest setembre, 
Víctor García de Gomar, fins ara director artístic adjunt del Palau de la música.

... i relleus a L’Auditori
més canvis en la direcció dels grans equipaments musicals catalans: el 20 de desem-
bre del 2018 el Consell rector del Consorci de l’auditori de Barcelona i l’orquestra ha 
nomenat robert Brufau com a nou director, per a un període complet de quatre anys. 
Fins aquest moment, Brufau havia estat el director de programació de l’equipament.

Trio Pedrell, joventut i patrimoni
El trio pedrell s’ha endut el Premi Enderrock 2019 de la crítica al millor disc de música 
clàssica amb arrels (Ficta Edicions, 2018), un àlbum amb obres de felip pedrell i de 
robert gerhard que posa en relleu fins on es pot arribar quan músics joves entomen 
amb il·lusió el patrimoni musical nacional. En l’àmbit de la votació popular, el preMi 
enderrock al millor disc de clàssica ha estat per a l’enregistrament de l’òpera Llull 
(música Global, 2018), de la simfònica de cobla i corda de catalunya.

Adeu a Montserrat Caballé
la soprano Montserat caballé ha mort el 6 d’octubre del 2018, a l’edat de 85 anys, a 
la mateixa ciutat que la va veure néixer. la notícia de la seva desaparició ha tingut un 
impacte global i han arribat condolències d’arreu del món. al funeral de la diva, el 17 de 
novembre a la Catedral de Barcelona, l’orquesta i el cor del gran teatre del liceu han 
interpretat el rèquiem de verdi. 
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Espectadors dels principals festivals  
de música clàssica, antiga, òpera i contemporània
 2018 2017 %

Festival Castell de Peralada 26.500 26.127 +1%
Festival de torroella de montgrí 9.088  13.218 -31%
Festival internacional de música de Cadaqués 7.900 8.000 -1%
Festival de música antiga dels Pirineus 6.000 4.353 +38%
life Victoria Barcelona  3.918 2.200  +78%
Schubertíada de Vilabertran 3.774 3.628  +4%
Bachcelona (BCn) 3.376 4.500 -25%
Festival de música de S’agaró 3.000 3.000 0%
Festival de música antiga de Poblet 2.200 2.000 +10%
nits de Clàssica de Girona 2.105 3.215 +35%
Early music morella 2.000 4.800 -58%
Festival Pau Casals del Vendrell 1.928 1.608 +20%
Festival de Pasqua de Cervera  1.524 2.000 -24%
residències musicals la Pedrera de Barcelona 1.019 992 +3%
Festival internacional orgues de Poblet 800 750 +7%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors 

important reculada entre 
els principals festivals ca-
talans de música clàssi-
ca, que perden un 7% dels 
80.391 espectadors del 2017. 
les caigudes més destaca-
des s’han registrat als certà-
mens de torroella, morella 
i Bachcelona. la recupe-
ració dels darrers anys no 
s’ha pogut mantenir tam-
poc en aquest àmbit, tot i 
la proliferació de cites.

-7%

afortunadament, cada dia 
són més els programadors 
i músics que busquen una 
altra manera de connectar 
el repertori clàssic amb les 
nostres vides contempo-

rànies i accepten el desafiament de projec-
tar espais menys elitistes i aïllats dels habitu-
als fins ara. tot i així, crec que les iniciatives 
destinades a facilitar l’accés a la música clàs-
sica no han de canviar només aspectes for-
mals. a més de dinamitzar el compte d’ins-
tagram, necessitem també impulsar propos-
tes que qüestionin les fórmules tradicionals 
i s’arrisquin a buscar alternatives que puguin 
transformar el fons i reformular els usos soci-
als d’aquest tipus de música. Sense prejudi-
cis i sense condescendències. i amb més do-
nes. Perquè ja és hora d’anar en contra de les 
fal·làcies construïdes al voltant de la merito-
cràcia i desenvolupar pràctiques que caminin 
cap a la paritat.

Els últims cinc anys he tin-
gut la sort i el privilegi de 
gravar repertori líric cata-
là. aquesta temporada he 
reblat el clau amb un enre-
gistrament que agermana 

cicles de cançó poètica (“lied”) de Mompou, 
falla, toldrà, Montsalvatge i Magrané; un 
projecte que neix del desacomplexament 
i l’autoestima artística, del respecte per la 
pròpia cultura, de l’admiració per aquelles i 
aquells que van brandar-la en temps obscurs 
fent-la més lluminosa que mai. Potser alesho-
res va ser lícit pensar que ‘a fora’ tot era i ana-
va millor, però fins i tot llavors, potser per la 
inèrcia de la renaixença, encara es valoraven 
talents com dels àngels, caballé, aragall, 
carreras, pons, alavedra..., hereus vocals de 
badia, viñas o supervia. Cal urgentment que 
la nostra societat desperti d’un imaginari ca-
duc que no li permet gaudir amb orgull del ta-
lent local que s’ha fet un lloc arreu d’Europa.

una mirada a les programa-
cions de clàssica fa evident 
que Catalunya segueix te-
nint com a impulsora prin-
cipal la ciutat de Barcelona. 
Girona, lleida, tarragona, 

Vic, manresa, Vilaseca o Sabadell es nodrei-
xen principalment de l’oferta de formacions 
musicals privades, i resulta insòlita la man-
ca de presència de formacions públiques que 
haurien de servir tot el país. és una dinàmica 
que caldria revertir. En un context internaci-
onal vivim temps de reivindicació de la dona 
en posicions de lideratge. avui resulta fàcil 
trobar dones intèrprets però encara és es-
cassa la seva presència en càrrecs directius 
de programació, direcció orquestral i crea-
ció. treballar per crear el context –quant a 
consciència, preparació i conciliació famili-
ar– que permeti anar cap a una normalització 
d’aquesta desigualtat hauria de ser una tasca 
prioritària els propers anys.

Maitane Beaumont
ProGramadora

repensar 
la clàssica

Anna Alàs i Jové
SoPrano

desacomplexament 
i autoestima

Mercedes Conde
dirECtora adjunta Palau dE la múSiCa

Quins espais 
ocupen les dones?
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orquestres i conjunts
Baixa el ritme  
de la contractació 

FrEnAdA dE BALL 
Contundent aturada en la contrac-
tació de conjunts de ball i versions 
després de cinc anys de núme-
ros positius. des del 2012 que els 
grups de ball no tenien un retro-
cés tan considerable com el que 
s’ha produït el 2018, amb la davalla-
da del 8% i molt poques novetats.

CAnvi dE TriuMvirAT 
El ball de xifres de les primeres or-
questres catalanes l’ha liderat de 
nou La selvatana, seguida per pri-
mer cop de la lleidatana La saturno 
amb una excel·lent temporada, i 
les clàssiques Maravella i Bisbal 
en un any d’ajustos i poques varia-
cions, amb tendència a la baixa. 

-8%-0,3%

Colideratge femení a orquestres i conjunts
la paritat a les orquestres i als conjunts de ball i de versions és pràcticament absoluta 
en l’àmbit vocal, tot i que la majoria d’instrumentistes són homes. a més, la garantia 
d’una veu femenina i una altra de masculina permet afrontar diferents tessitures i 
també aporta una amplitud de repertoris per arribar a un públic més transversal. En  
el cas dels grups de tribut, la majoria de formacions estan encapçalades per homes,  
ja que històricament els artistes de referència han estat eminentment masculins. 

Cursos de management i gestió musical
Els cursos organitzats per arC a la SGaE i al Campus Esart han dotat els alumnes d’una 
visió integral de la indústria musical a través de la descripció de figures professionals, 
aclarint el seu rol i tasques particulars. les vuit jornades han aprofundit en el paper de 
l’artista, mànagers, segells discogràfics, editorials, entitats de gestió, bookers, agents 
de zona i promotors... que actuen en el procés de fer arribar un artista al públic. 

disc d’homenatge a ricard viladesau
La Cobla sant Jordi ha presentat un doble Cd d’homenatge al ‘Príncep de la tenora’, 
ricard viladesau. la iniciativa s’ha estrenat en el marc de la jornada “El món de la 
tenora” al museu de la mediterrània de torroella i de l’exposició dedicada al composi-
tor empordanès. la producció ha anat a càrrec del seu deixeble Jordi Molina.

ii Festival Amb so de Cobla 
la segona edició del festival palamosí, inaugurat per La Bisbal i Montgrins, ha reblat 
en la voluntat de transgredir i presentar els instruments de la cobla catalana en nous 
formats per tal d’obrir-los a tot el ventall de combinacions possibles. impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i gestionat per l’ajuntament de Palamós, té el suport de la 
diputació de Girona i la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya.

Estancament
la majoria d’orquestres i grups han patit una 
baixada en la contractació del 2018. les grans 
formacions tradicionals continuen al capda-
vant de la llista: La selvatana manté el liderat-
ge, tot i la pèrdua del 5% de bolos respecte a 
l’any passat; La saturno al segon lloc és l’úni-
ca orquestra que ha crescut (+11%), i a continu-
ació hi ha La Maravella, que ha avançat a La 
Principal de la Bisbal. la primera ha mantin-
gut 114 concerts anuals, i la segona ha caigut 
un 13%. Cal subratllar també la pujada de la 
venus, que ha doblat el nombre de bolos. Pel 
que fa a conjunts, ha destacat el manteniment 
d’Hotel Cochambre (104 bolos) i les notables 
baixades de Grup Què Tal (-28%) i Boogie 
Woogie (-25%). El model de festa major podria 
entrar en crisi a causa de la regeneració de pú-
blics, en favor dels grups festius i de versions, i 
amb la desaparició, per exemple, de la popular 
festa major d’hivern. El president de musicat, 
josep reig, valora que el 2018 ha estat “un any 
de facturació estancada” i lamenta la desesti-
mació per reduir de les cotitzacions dels mú-
sics les dietes i quilometratge de les factures, 
tal com feia la cooperativa: “Han aparegut en-
titats que amb propostes enganyoses han ar-
rossegat els músics qüestionant la tasca realit-
zada”. MAriA LLuïsA PuJOL

OrQuEsTrA sATurnO / Foto: arXiu 3d3 EVEntS
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Concerts d’orquestres de ball 
i conjunts de versions i tribut

Font: associació Professional de músics de Catalunya (musicat) i socis arC. *dades facilitades per la Saturno, èxits, la montecarlo i taxman

Orquestres de ball 2018 2017

Selvatana 135 142
la Saturno* 120 108
maravella 114 114
la Principal de la Bisbal 113 130
montgrins 92 97
orquestra Venus 60 32
Costa Brava 49 61
la nova Blanes 42 39
aquarium 37 36
rosaleda 35 41
la Chatta  31 38
metropol orquestra 31 30

Conjunts de ball, versions i tribut 2018 2017

Hotel Cochambre* 104 103
la montecarlo* 81 84
El último tributo 75 86
Sixtus* 62 67
mitjanit 61 60
Grup Què tal 60 83
atalaia orquestra 58 58
la Banda del Coche rojo* 53 59
taxman* 48 52
Hey! Pachucos 48 47 
Boogie Woogie 45 60
di-Versiones 43 37
dalton Bang* 42 40
la loca Histeria* 39 40
orquestra Gira-Sol 37 39
albercocks 36 48

Els estius pertanyen a les 
orquestres, i aquest 2018 
ha fet gala de la seva per-
tinença. S’ha fet notar en 
la nostra pell. amb més de 
51 bolos a les goles en els 

tres mesos d’estiu, malgrat el cansament que 
s’anava acumulant, sempre hem posat al ser-
vei de l’espectador la més neta emoció o el 
somriure i l’humor més intens que portàvem. 
Perquè... què hi farem, som músics. i l’esce-
nari, la música, els viatges, els sopars abans 
del ball, xuclen energia però més en donen, i 
fan el conjunt agredolç de la nostra feina que 
finalment ens omple més. l’energia per do-
nar és el nostre estat natural. un estiu intens, 
sens dubte, intens i que va volar!, amb doblet 
inclòs. l’Escala, Santa Coloma de Gramenet 
i anglès en gairebé trenta hores. Som com un 
avió que fa escales. aterrem, fem vibrar pla-
ces i pavellons, i tornem a enlairar-nos cap a 
un altre indret.

l’any 2018 ha estat un any 
molt bo. amb 135 actuaci-
ons per tot el territori ca-
talà, la darrera temporada 
ens ha deixat molt bons re-
cords i moltes ganes i for-

ça per iniciar la propera. tenim un públic fi-
del i consolidat, que frueix en cadascuna de 
les nostres actuacions, i tot i que de vega-
des trobem a faltar més diversitat i amalga-
ma d’edats, sempre ens demostra la seva 
devoció. les actuacions han estat plenes a 
vessar d’espectadors així com dels nostres 
seguidors i simpatitzants. Què més podem 
demanar! Veiem amb optimisme el futur de 
l’orquestra, però per a La selvatana és molt 
important no oblidar mai que la superació 
diària, la feina ben feta i la dedicació són 
clau per continuar com una de les orques-
tres capdavanteres del país.

la valoració del 2018 per a 
l’Orquestra internacional 
Maravella crec que ha es-
tat força positiva, en ge-
neral. d’una banda, ja hem 
deixat moltes actuacions 

confirmades per al 2019, som una de les or-
questres de Catalunya que més treballen, i 
de l’altra estem molt contents de la feina re-
alitzada i que hem pogut dur a terme la dar-
rera temporada. Ens fa feliços superar-nos 
cada dia, som un gran equip humà i professi-
onal amb moltes ganes i il·lusió. actualment 
tenim una infraestructura gran i renovada, 
noves tecnologies, vestuari i posada a esce-
na, juntament amb noves idees per oferir un 
gran espectacle musical. realment som afor-
tunats de tenir un públic molt fidel –a qui es-
tem molt agraïts– que ens fa sentir molt valo-
rats i estimats arreu on actuem.

Anna Quintana  
i Fàtima Ayats
CantantS dE LA PrinCiPAL dE LA BisBAL

voràgine d’energia

noelia Mora  
i Eva romero
CantantS dE la sELvATAnA

A la recera d’un 
públic més divers

imma Comadevall
Cantant i dirECtora artÍStiCa  
dE l’OrQuEsTrA MArAvELLA

infraestructura 
renovada
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Públic familiar
Espectacles 
per a tothom

FirA TArAL·LA / Foto: arXiu totSona

nOu PúBLiC FAMiLiAr
l’escena de les músiques per a pú-
blic familiar viu en un auge de pro-
duccions en discos i en directes. El 
rècord de 33 fonogrames del 2016 
va tenir un lleuger descens el 2017 
fins a 29 referències (-12%) i s’ha 
recuperat el 2018 amb 31 àlbums 
(+7%) de nous artistes, grups i pro-
jectes sobre diversitat d’estils. 

+7%

L’èxit dels directes
El setembre del 2018 es va celebrar a la fà-
brica roca umbert de Granollers la tercera 
edició de la Fira taral·la, dedicada a la mú-
sica i l’educació, que s’ha consolidat com a 
punt de trobada i professionalització del sec-
tor dels espectacles per a públic familiar, que 
els darrers anys ha guanyat adeptes i presti-
gi. tot i que la producció discogràfica conti-
nua sense ser gaire àmplia, el 2018 ha portat 
noves referències de propostes populars com 
dàmaris Gelabert, de Paper, El Pot Petit, 
Lali BeGood, Macedònia, Mel i sucre, The 
Penguins i Xiula, entre altres. tot i això, la po-
tència de la música familiar viu la seva màxi-
ma representació en els directes, amb l’èxit 
de públic que assisteix a les programacions 
musicals pensades especialment per delec-
tar els més petits. El pop-rock predomina en 
els certàmens organitzats arreu dels Països 
Catalans, tot i que la diversitat d’estils també 
hi és una realitat, amb cartells de música clàs-
sica, folk o jazz. El fet que l’escena viu un bon 
moment també es plasma amb la consolidació 
dels festivals familiars (Festivalot, minipop, 
Formigues, dia minimúsica, acustiqueta, 
Petits Camaleons) i cicles estables, com els de 
l’auditori de Barcelona i el Palau de la música 
Catalana. ELisEndA sOriGuErA

i Premi Xesco Boix per ‘reggae per Xics’
Els Premis Enderrock 2019 han inaugurat un nou guardó en homenatge al que va ser 
membre del Grup de Folk i animador infantil Xesco Boix. un jurat especialitzat format 
per periodistes d’iCat Kids, oxitocina, Festivalot, ara Criatures, Cavall Fort i enderrock 
han premiat Ballant damunt la lluna (Buenritmo, 2018) de reggae per Xics –el projecte 
per als més petits de The Penguins– com a millor disc infantil i familiar.

reconeixement a dàmaris Gelabert i Macedònia
El Premi arC 2018 a millor gira adaptada per a públic familiar o infantil ha estat per a 
dàmaris Gelabert, mentre que el Premi Enderrock per votació popular a millor disc 
familiar l’ha rebut escandaliciós (Promoarts music) de Macedònia. Enguany el quintet 
de vocalistes adolescents anna Cascos, Carlota arrey, Gina Santaló, noa massoutié i 
mar Blanch competia amb els grups finalistes El Pot Petit i The Penguins.

El Pot Petit es fa gran
Si hi ha un fenomen musical que ha emergit els darrers anys és el grup gironí El Pot 
Petit. la formació ha presentat el 2018 el disc a l’aventura (u98 music), un treball amb 
les col·laboracions d’Anna roig, Landry El rumbero, Els Amics de les Arts i Guillem 
roma, entre altres, i que ha consolidat l’èxit de la seva fórmula. algun dels seus vídeos 
més populars està a punt d’assolir els sis milions de visualitzacions a Youtube.

El ressorgiment de cançons tradicionals alguereses
la publicació de l’acurat llibre-Cd mans manetes. L’alguer: paraules, cançons i veus de 
minyons (Plataforma per la llengua, 2018), gestat pels músics Marc serrats i claudio 
gabriel sanna, és una recopilació de peces tradicionals cantades per músics d’arreu 
dels Països Catalans amb nens i nenes algueresos. El treball s’ha distribuït a les escoles 
i entitats de la ciutat sarda per promoure la difusió i l’ús del català.
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Espectadors dels principals festivals 
infantils i per a públic familiar
 2018 2017 %

acustiqueta (Figueres)*  19.000 19.000  0%
Festivalot (Girona)*  15.000 12.000 +25%
Petits Camaleons (Sant Cugat del Vallès)  8.683 6.258 +39%
Formigues (Benicàssim)  8.500 7.500 +13%
minipop (tarragona)  7.100 6.000 +18%
Xalaro (Platja d’aro)*  6.500 6.000 +8%
El dia minimúsica (BCn)  4.000 4.500 -11%
Cap roig mini (Palafrugell)  3.600 3.500 +3%
Sona Baixet Fest (Gandia)  3.500 802 +336%
lo Closcamoll (tàrrega)  1.939 2.000 -3% 
Petit Embassa’t (Sabadell)  2.000 800 +150%
Solxicsona (Solsona) 1.000 1.150 -13%
Biberó rock (Clariana)  300 300 0%
Bornet de Cançons (Barcelona) 169 1.400 -88%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors / (*) Festivals amb programació gratuïta majoritària

+14%
Creixement imparable dels fes-
tivals per a públic familiar arreu 
dels Països Catalans i especi-
alment al País Valencià. l’auge 
del sector n’ha consolidat de 
gratuïts com l’acustiqueta i de 
mixtos i de pagament com el 
Festivalot i el Petits Camaleons, 
a més de projectar el Sona 
Baixet o el Petit Embassa’t.  
a Barcelona s’han cancel·lat 
el Born i Bornet de Cançons.

El 2019 El Pot Petit fa 10 
anys, una dècada dedica-
da a la música per a públic 
familiar. això ens dona una 
perspectiva i una visió de 
com ha anat canviant el pa-

norama en el nostre gènere. Hem passat d’ac-
tuar a terra (literalment) a fer-ho a grans esce-
naris amb una infraestructura tècnica desta-
cable, que dignifica l’artista i l’espectacle. i és 
que posar en valor el fet que la música familiar 
no és un subgènere o un gènere menor costa, 
i molt. Però només cal anar a algun dels nos-
tres concerts –i no només als nostres sinó als 
de molts dels companys i companyes d’ofi-
ci– per veure el volum de públic que mou i tot 
el que genera un concert per a aquest públic. 
Encara hi ha molta feina per fer, començant 
per nosaltres mateixos, passant per organit-
zadors, promotors, i acabant per tècnics de 
cultura i mitjans de comunicació. no tot s’hi 
val, i ho tenim molt clar.

Se celebra a Granollers 
a mitjan setembre des de 
l’any 2016, i té l’objectiu 
de donar valor a la músi-
ca com a eina educativa. 
Va dirigida tant a professi-

onals relacionats amb la música com als in-
fants i les famílies. El 2018 ha estat l’any de 
consolidació de la Fira taral·la. Es van exhau-
rir les entrades per a professionals, les de 
la majoria dels tallers per a famílies i les del 
concert final. molt públic va poder gaudir de 
les presentacions de novetats, els expositors, 
les instal·lacions musicals, els concerts en 
viu... l’atractiu de la fira és que alhora que es 
gaudeix d’un dia ple de música, els assistents 
s’emporten un munt d’idees, activitats, ma-
terials i recursos per fer possible que la mú-
sica sigui part fonamental en el dia a dia dels 
infants. Per a l’edició del 2019 tenim prevista 
la participació de reconeguts professionals i 
una assistència similar o superior.

des de Creixendo creiem 
en la importància de la mú-
sica ja des d’abans de néi-
xer. Que els més petits pu-
guin gaudir i ser partícips 
d’espectacles de quali-

tat per anar forjant el seu gust per la músi-
ca i l’art no hauria de ser un privilegi d’uns 
quants, sinó un dret per a tots. Per sort, els 
darrers anys ha augmentat la consciència en 
l’àmbit no només escolar, sinó també famili-
ar. Són cada vegada més les famílies que cre-
uen en la importància de compartir temps 
de qualitat amb els seus infants, participant 
i gaudint d’activitats al voltant de la música; 
famílies que prioritzen oferir aquesta oportu-
nitat i que els transmeten la il·lusió i amor per 
fer de la cultura una de les seves primeres op-
cions. des de Creixendo ho comprovem cada 
dia als tallers i activitats que oferim, on ve-
iem com els infants ens transmeten aquesta 
il·lusió quan els mirem als ulls.

Helena Bagué
Cantant d’El Pot PEtit

Cada vegada  
amb més força

dàmaris Gelabert
múSiCa i dirECtora dE la Fira taral·la

Taral·la, la fira de la 
música i l’educació

Anna roig dolz
dirECtora dE CrEiXEndo

La música a través 
dels ulls dels infants
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preMis arc 2018 
Xvi preMis de la indústria Musical del directe

PrEMis A GirEs

millor gira per sales de Catalunya 
Maria Arnal i Marcel Bagés

millor gira internacional de grup català
Mourn

millor gira per festes majors  
de temes propis
dr. Calypso

millor gira per festivals
Maria Arnal i Marcel Bagés

millor gira per teatres i auditoris  
de Catalunya
El Petit de Cal Eril

millor gira de grup musical 
adaptada a públic familiar o infantil
dàmaris Gelabert 

millor gira per festes majors  
de grups de ball
Orquestra Cimarrón

millor gira per festes majors  
de grups de versions o de tribut
Hotel Cochambre

PrEMis AL sECTOr

millor programació d’espai musical
Sala Salamandra 
(l’Hospitalet de llobregat)

millor programació de teatre o auditori 
auditori de Girona

millor programació musical 
de festa major 
la mercè música / Bam 
(Barcelona)

millor festival musical
Voll-damm Festival internacional 
de jazz de Barcelona 

millor artista revelació
Maruja Limón 

millor programa musical
delicatessen 
(iCat)

Premi especial a la trajectòria
irma Coronilla

XVi PrEmiS arC 
Sala Barts de Barcelona

FOTO dE FAMíLiA PrEMis ArC 2018

F:
 X

a
V

i m
E

r
C

a
d

é

Els quinze guardons de la 16a edició dels 
Premis arC van ser entregats el dimarts 11 
de desembre del 2018 en una gala conduïda 
per Elena Gadel i Meritxell Huertas, amb 
la direcció de david Pintó i la producció 
de josep Caselles. Els guardons, com és 
habitual, s’atorgaven en dues categories que 
reconeixen d’una banda les gires i de l’altra els 
premis pròpiament de la indústria. Entre els 
principals guardonats del 2018 cal destacar 
la renovació de noms i la irrupció de potents 
dones artistes, per exemple el doble premi a 
Maria Arnal i Marcel Bagés a la millor gira per 
sales i també gira de festivals, el premi a la 
millor gira internacional d’un grup català per a 
Mourn, o el premi a millor artista revelació per 
al grup Maruja Limón. també s’ha remarcat 
com es consolida la proposta d’El Petit de Cal 
Eril, amb el guardó a la millor gira per teatres i 
auditoris. Els premis a la indústria, especialitat 
de l’associació de mànagers, representants i 
promotors catalans, han recaigut el 2018 en 
la programació de Festa major de la mercè 
i Bam de Barcelona, l’auditori de Girona, 
la Salamandra de l’Hospitalet de llobregat 
com a millor sala de concerts, el millor 
festival per al Voll-damm internacional de 
jazz de Barcelona, que celebrava les 50 
edicions, i el programa radiofònic conduït 
per albert Puig, delicatessen d’iCat, com a 
millor espai musical. igual que en anteriors 
edicions, al llarg de la vetllada van actuar 
formacions destacades de la temporada, 
amb un volgut tarannà femení gràcies a les 
propostes de Wom’s Collective, Maruja 
Limón, Ju i scarletts. Havent assolit l’èxit 
d’aquesta edició dels Premis de la indústria 
musical del directe, arC vol agrair el suport 
de les persones associades i d’institucions, 
patrocinadors i mitjans oficials. H.M.A.

La nit ArC més 
femenina de la 
indústria musical
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Els Premis Enderrock - Premis de la música 
Catalana han celebrat la 21a edició de la gala 
el 28 de febrer a l’auditori de Girona amb 
l’anunci de tres edicions més a la capital giro-
nina. Hi ha hagut empat de guanyadors amb 
Joan dausà, Els Catarres i rosalía, que s’han 
emportat dos guardons cadascun en un any 
en què els reconeixements han estat molt re-
partits. la bombolla del mestissatge català 
ha sortit de nou victoriosa. Els campions ab-
soluts de l’edició dels premis de l’any anteri-
or, Txarango, no han perdut protagonisme 
tampoc enguany i s’han endut el Premi al mi-
llor directe. també representa de meravella el 
festiu gènere musical el grup Buhos, que ha 
rebut el guardó a la millor cançó de pop-rock 
per “Volcans”; doctor Prats, amb el millor vi-
deoclip per “Caminem lluny”, i els novells 
k-Liu, amb el guardó al millor artista revela-
ció. El cantautor dausà no només ha recollit el 
premi de la crítica, sinó també el guardó a mi-
llor disc de cançó d’autor per ara som gegants 
(Promoarts music, 2018). i el trio d’aiguafre-
da Els Catarres ha fet fortuna a la votació po-
pular amb els premis de millor artista i disc de 
pop-rock per tots els meus principis (música 
Global, 2018). Per la seva banda, la cantaora 
rosalía ha estat reconeguda per la crítica i pel 
públic i s’ha embutxacat els guardons a millor 
artista i a millor disc en llengua no catalana 
per el mal querer (Sony, 2018). les actuacions 
van ser de la Companyia Elèctrica dharma 
(amb la lletra de jordi Cuixart “resistir és vèn-
cer” interpretada amb Gemma Humet i Cor 
Geriona), Els Pets, Clara Peya (amb la veu 
de Magalí sare i el productor vic Moliner), 
Joan dausà, Lax’n’Busto amb nerea Bassart, 
L’últim indi, Joan dausà, Lildami, Joan 
rovira i Porto Bello. H.M.A. 

XXi Premis
de la Música 
Catalana

POP-rOCk
millor artista 
Els Catarres
millor disc
tots els meus principis 
- Els Catarres
millor directe Txarango
millor cançó 
“Volcans” - Buhos

CAnÇÓ d’AuTOr
millor disc  
ara som gegants 
- Joan dausà
millor cançó 
“Et vull veure” 
- Alfred García

JAZZ
millor disc 
Orígens
- Alba Careta Quintet 

FOLk 
millor disc
K’ataka - Balkan 
Paradise Orchestra

millor cançó
“la nit és nostra” 
- roba Estesa

CLàssiCA
millor disc 
Llull: Òpera en un pròleg 
i dos actes 
- La simfònica de Cobla 
i Corda de Catalunya

HiP-HOP 
i MúsiQuEs urBAnEs
millor disc 
10 vos guard - Lildami

ALTrEs CATEGOriEs
millor artista revelació
k-liu
millor videoclip
“Caminem junts”  
- doctor Prats
millor artista
en llengua no catalana
rosalía
millor sala de concerts  
Sala Barts (Barcelona)

PrEmiS EndErroCK 2019
auditori de Girona

preMis  
enderrock 2019  
per la crítica

MiLLOr disC dE L’AnY
estómac - Clara Peya

MiLLOr disC POP-rOCk
som - Els Pets

MiLLOr ArTisTA  
Joan dausà

MiLLOr disC 
dE CAnÇÓ
triangle 
- El Petit de Cal Eril 

MiLLOr disC dE FOLk  
els Jóvens - Els Jóvens

MiLLOr disC  
En LLEnGuA 
nO CATALAnA
el mal querer 
- rosalía

MiLLOr disC dE JAZZ
sketches Overseas 
- Lluc Casares

PrEMi XEsCO BOiX
Ballant damunt la lluna  
- Reggae per Xics /
The Penguins

MiLLOr disC 
dE CLàssiCA  
arrels 
- Trio Pedrell

MiLLOr disC rEvELACiÓ
natural 
- suu

preMis  
enderrock 2019  
especials
Premi Enderrock d’Honor
La Trinca
Premi Enderrock 
a la trajectòria  
Joan Manuel serrat
Premi Enderrock Estrella 
Colita i Pilar aymerich
Premi joan trayter al millor 
productor i arranjador 
Mark dasousa 

preMis  
enderrock 2019 
per votaciÓ popular

preMis de reconeiXeMent 
a la indústria Musical

voll-damm Festival de Jazz (Barcelona) – 50è aniversari 
Per la programació equilibrada que omple de jazz la ciutat.
disco 100 (Barcelona) – 40è aniversari 
Emblemàtica botiga musical barcelonina de gestió familiar. 
Moby disc (Girona) – 25è aniversari 
Botiga de discos convertida en un espai cultural únic.
Teatre-Auditori de sant Cugat – 25è aniversari 
mig segle de teatre, dansa, poesia, circ, òpera i pop-rock.
BAM (Barcelona Acció Musical) – 25è aniversari 
Contrapunt musical independent als concerts de la mercè. 
Jamboree (Barcelona) – 25è aniversari 
Gestió amb orgull de la mítica sala de la plaça reial.
Festival del Mil·lenni (Barcelona) – 20è aniversari 
Cita referencial creada per la promotora ConcertStudio.
La Castanya (Castellar / Madrid) – 10è aniversari 
Segell i management: 50 referències i centenars de bolos.
Embassa’t – 10è aniversari 
Festival musical independent català i internacional.
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directori associats ArC 
fes-te soci d’arc:
informa-te’n a www.arcatalunya.cat
o envia un correu electrònic a arcatalunya@arcatalunya.cat

7SIS PRODuCCIONS

sergi Matas i riera
0837 calella
tel. 647 951 058
info@7sisproduccions.cat

AuSA MuSIC

eric Herrera puntí
08500 vic
tel. 625 871 413
info@ausamusic.cat

ACORDS I EVENTS MuSICALS

omar suller Martínez
08013 barcelona
tel. 93 512 72 46
omar@accordmusicagency.com

BANKROBBER

Marçal lladó lloveras
08012 barcelona
tel. 93 207 01 64
bankrobber@bankrobber.net

ANExA

antoni albaladejo navarro
08011 barcelona
tel. 93 452 59 00
info@anexa.nu

BARNASANTS

pere camps campos
08014 barcelona
tel. 618 738 866
barnasants@barnasants.com

CIRCuITS ARTíSTICS LLOBET

emili llobet antó
08032 barcelona
tel. 610 317 574
info@callobet.cat

DIGGERS MuSIC SL

enric pedascoll guspí
08018 barcelona
tel. 93 309 15 43
info@diggermusic.com

AP PRODuCTIONS

antonio peral vicente
08003 barcelona
tel. 93 342 54 51
ap@ap-productions.org

BATALL PRODuCCIONS

jordi freixes comas
43800 valls
tel. 97 761 33 39
batall@batall.com

CLIPPER’S LIVE

juli guiu Marquina
08012 barcelona
tel. 93 240 05 20
info@clippersmusic.org

ARTP PRODuCCIONS

josep prat pla
17430 santa coloma de farners
tel. 639 913 929
info@artp.cat

BEBA 33

raquel bassas català
08021 barcelona
tel. 93 414 31 42
beba@beba33.com

CONCERT STuDIO

Martín pérez lombarte
08029 barcelona
tel. 93 363 25 10
mperez@concertstudio.com

EFEDE PRODuCCIONES

francisco delgado Martínez
08760 Martorell
tel. 690 009 602
fran@efedeproducciones.com

DOCTOR MuSIC

neo sala roca
08010 barcelona
tel. 93 268 28 28
central@doctormusic.com

ERA PRODuCCIONS

ricard ardèvol comellas
08340 vilassar de Mar
tel. 93 412 11 14
era@eraproduccions.com

ENTRELINEAS ENTERTAINMENT

Martín boragno belloni
08820 el prat de llobregat
tel. 93 175 65 22
martin@enterlineasent.com

DBA MANAGEMENT CuLTuRAL

david becerra aguilera
08184 palau-solità i plegamans
tel. 93 864 39 09
david@espectaclesevents-dba.cat

BuENRITMO

jordi ramírez Magriñá
08003 barcelona
tel. 93 269 03 74
jordi@buenritmo.es

BLACK MuSIC PRODuCTIONS

oriol carbonell santacana
08221 terrassa
tel. 639 765 676
oriol@blackmusicproductions.com

CuLTuRA EN GIRA

joão duarte
08005 barcelona
tel. 671 479 603
culturaengira@gmail.com 

EL GENIO EquIVOCADO

joan casulleras serrano
08012 barcelona
tel. 93 659 70 74
info@elgenioequivocado.com

ARTISTES ELSPERA EVENTS

blai pera itxart
08010 barcelona
tel. 628 085 993
info@elspera.com

ASSOCIACIó MANàNGELEMENT 
MuSICAL
àngel pujol roselló
07003 palma
tel. 871 714 014
manel@manangelment.com
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ESCENAPART

Xavier gonzález boix
08820 el prat de llobregat
tel. 688 893 975
info@escenapart.cat

ESPECTACLES SETENA REGIó

ferran Matarodona gonzález
08270 navarcles
tel. 93 827 04 20
ferran@setenaregio.cat

FM GRuP

albert Mas bosch
17001 girona
tel. 972 42 63 89
info@fmgrup.cat

FINA ESTAMPA

gerardo sanz abadias
08004 barcelona
tel. 93 242 79 12
gerardo.sanz@finaestampa.es

èxITS MANAGEMENT

ixent sampietro barnola
08032 barcelona
tel. 93 407 38 38
ixent@exits.cat

NACAR MANAGEMENT

carme pérez navarro
08027 barcelona
tel. 609 352 570
nacarmanagement@gmail.com

PRAT ESPECTACLES

josep prat giner
08786 capellades
tel. 93 80111 55
espectaclesprat@gmail.com

LA MÚSICA AMANSEIx LES FERES

Marina sabaté reig
08211 castellar del vallès
tel. 93 747 46 49
marina@lamusicaamanseixlesferes.com

ESPECTACLES GIRONA

joan planas prats
17001 girona
tel. 972 20 28 89
comercial@espectaclesgirona.
com

LA CuPuLA MuSIC

josé luis zagazeta
08010 barcelona
tel. 93 250 38 05
jose@lacupulamusic.com

MuSIC FROM TAMARIT

luis solís barón
43004 tarragona
tel. 97 765 81 74
luis@musicfromtamarit.com

PORTAL MÚSICA MANAGEMENT

Miquel comella alcobe
08006 barcelona
tel. 93 415 22 99
central@portalmusica.com

ESPECTACLES DEL RIPOLLèS

Montserrat viñuelas torner
17860 sant joan de les abadesses
tel. 972 73 04 21
info@espectaclesdelripolles.com

IMéS MANAGEMENT

vicente fontestad vicent
07760 ciutadella de Menorca
tel. 669 414 784
info@imesmanagement.cat

MuSIC BuS

javi garcía gil
08005 barcelona
tel. 93 320 82 92
javi@musicbus.es

PROMO ARTS MuSIC

Xavier pascual bellosta
17600 figueres
tel. 972 67 60 11 – 972 67 60 12
premsa@promoartsmusic.com

PLANNING GENERAL 
D’ESPECTACLES
josep Miquel gámez Montalvo
08012 barcelona
tel. 93 284 80 80
gestio@planning.es

OA2 PRODuCCIONS

iban orobitg anglarill
25200 cervera
tel. 97 353 13 01
info@oa2produccions.cat

PRODuCCIONS ART. VICTORI

Xavier victori blaya
08242 Manresa
tel. 93 873 27 39
info@espectacle.cat

MEDIRFLASh SERVEIS I 
ESPECTACLES
Medir Mujal bosch
08880 cubelles
tel. 93 895 40 48
medirflash@medirflash.cat

M.I.D.E

adrià garriga sust
08024 barcelona
tel. 93 310 53 62
management@mide.cat

Oh! ShOw & EVENTS

juli tardío benítez
08370 calella
tel. 93 766 44 78
info@ohevents.cat

PRODuCCIONES EN PIJAMA

aleix duran ayxendri
43007 tarragona
tel. 644 888 677
info@produccionesenpijama.com

PANDA ARTIST

pau vargas barragan
17430 cardedeu
tel. 93 871 19 30
info@produccionesenpijama.com

PRODuCCIó I GESTIó 
D’ESDEVENIMENTS SLu

josep casellas
08030 barcelona
tel. 933600617
hola@pge.cat
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ShOw LINCE CORPORATION

ramon audet bordoll
08980 sant feliu de llobregat
tel. 93 666 13 21
showlinceproducciones@gmail.
com

TOTSONA

lydia gelabert fernández
08440 cardedeu
tel. 93 871 19 30
administracio@totsona.com

TRíPTIC, GESTIó CuLTuRAL

víctor cobas otero
08240 granollers
tel. 93 013 88 82
victor@triptic.com

SuN MuSIC

eva recoder Miralles
08008 barcelona
tel. 609 143 824
info@sunmusicbcn.com

VESC

eulàlia pujol cortés
08221 terrassa
tel. 93 789 91 51
info@vesc.cat

ThE PROJECT

joan roselló rubio
08006 barcelona
tel. 93 481 70 40
theproject@theproject.es

TALLER DE MÚSICS  
MANAGEMENT
cinzia venier
08001 barcelona
tel. 93 443 43 46
xavitorres@tallerdemusics.com

Facilitació de la gestió externa d’interès per als associats:
– generació de sinergies amb altres agents del sector.
– intervenció en la política musical i de subvencions.
– participació en fires, mercats, jornades, ponències i cursos.
– impuls de fòrum de discussió de serveis, debats i jornades. 
– facilitació a les empreses catalanes de relacions internacionals 

amb els seus homòlegs.
– captació i presentació de propostes artístiques susceptibles 
 de ser presentades a europa.

Assessorament:
– jurídic i legal, gratuït per a tot tipus de consultes.
– resolució i gestió de conflictes.
– intervenció en redactats i aprovació d’elements legislatius 
 i normatius oficials de l’àmbit cultural.
– lluita contra l’intrusisme laboral i professional.

Exemples d’utilitat pràctica com a soci:
– accés a bases de dades del sector musical professional.
– acords específics amb altres entitats similars per al benefici 
 de les empreses d’arc com arte i fundació sgae, etc.
– descomptes en fires, mercats, jornades, ponències i cursos.
– acords específics amb empreses amb acords favorables 
 en aspectes com descomptes per a viatges i allotjament.
– acords amb entitats bancàries.
– cessió i reserva gratuïta de sales per a reunions.

difusió:
– utilització dels canals de difusió de l’associació.
– enviaments específics sobre temes d’interès com notícies  

del sector, publicació de subvencions, avís de jornades i fires, 
premsa especialitzada, etc.

Altres serveis:
premis arc, fires i Mercats, bcn Music export i circuit gps, 
entre altres.

Junta directiva ArC
PRESIDENT
jordi gratacòs i rigall

SECRETARI
david becerra i aguilera
(dba Management cultural)

TRESORER
antonio peral i vicente
(ap productions)

VOCAL
Manel font i tubau
(associació Management Musical)

VOCAL
carmen pérez i navarro
(nacar Management)

VOCAL
aleix duran i ayxendri
(producciones en pijama)

TO BE CONFIRMED  
PRODuCCIONS
berta ferrer villacampa
08019 barcelona
tel. 93 624 22 22
info@tobeconfirmed.cat

serveis

socis fundadors de la ciM (confederació de la indústria 
Musical de catalunya) i la fapiMe (federación de asociaciones 
profesionales de la industria Musical de españa). 
Membres de l’acadèmcia catalana de la Música.

PROPAGANDA PEL FET

joan carles tenesa sanz
08243 Manresa
tel. 93 878 74 71
litus@ppf.cat

q-AM PRODuCTIONS

kiku vallina portet
08402 granollers
tel. 93 849 07 06
info@q-am.com

RGB MANAGEMENT

Xavier fortuny Mariné
12005 salt
tel. 97 220 01 22
info@rgb.cat

PROMOCIONS ARTíSTIquES 3D3

ramon segarra farre
25730 artesa de segre
tel. 97 340 09 06
ramon@3d3events.com

SOuNDS AuPA

asier suberbiola unanue
08026 barcelona
tel. 635 753 344
info@aupaquartet.com
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