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l’AnUARi de lA músiCA compleix 20 anys d’anàlisi de l’àmbit musical, una iniciativa pionera que ha 
assolit l’aval acadèmic i institucional, a més de la col·laboració plena del sector. la recollida de 
dades es fa a partir de les fonts institucionals, estadístiques i per enquesta, una via acceptada 
acadèmicament, i la metodologia, tractament i presentació són revisades dins el conveni amb 
l’institut de la comunicació de la universitat autònoma de barcelona (incom-uab). des de fa 
anys treballem amb la uab, però l’any passat es va signar formalment un acord per acotar la 
validació d’aquest treball elaborat al llarg de sis mesos per un equip d’especialistes. a més, 
el conveni contempla la publicació de les dades oficials de l’AnUARi en l’informe biennal que 
publica l’incom de la uab, i que també utilitza el conca per als seus informes.
per garantir la fiabilitat i complicitat de l’AnUARi de lA músiCA en la tendència que es marca cada 
temporada, és fonamental agrair l’aportació de totes les entitats que col·laboren no només amb 
les seves opinions i articles sinó també amb l’aportació de dades, tot i l’esforç per recopilar-les 
fins i tot entre els associats. la voluntat d’aconseguir una àmplia resposta permet extrapolar les 
dades en funció del tipus i característiques de les empreses que les aporten. Enguany el grau de 
participació de la indústria musical del directe ha estat del 65%, una proporció prou elevada. 
al mateix temps, cal tenir en compte que l’AnUARi té un històric de dues dècades d’anàlisi amb les 
aportacions tan individuals com sectorials, de manera que qualsevol desviació ha de respondre 
a fets acusats. no pot variar perquè hi hagi dades que no siguin considerades prou fiables. 
i, encara més, des de l’AnUARi es consulten també les facturacions oficials declarades per les 
empreses estratègiques, no per fer cap auditoria, ja que tampoc seria un mètode estadístic 
garantit, sinó per apreciar les possibles desviacions en cada sector. finalment, l’estudi català
de l’AnUARi de lA músiCA també s’equipara i es compara amb altres d’àmbit estatal o internacional 
per saber si se segueixen tendències similars o si, per contra, el mercat nacional pot acusar un 
funcionament particular. i, per contrastar els resultats, també es parteix d’altres referents com 
la tendència registrada en festivals, sales o recaptació de la SGaE. En aquest sentit, quan es 
detecten possibles desviacions en els càlculs de la música en directe, per exemple, s’apliquen 
les correccions oportunes per garantir la màxima credibilitat i fiabilitat dels resultats. 
amb tot plegat se segueix una metodologia acadèmica, avalada per experts, tant de l’àmbit 
comunicatiu com de l’estadístic i del musical, per fer el seguiment de les dades publicades. 
d’altra banda, cal considerar que una xifra empírica o ‘suposadament exacta’ no es podrà 
aconseguir mai, a causa de les moltes variables que afecten la facturació de cada empresa. 
En aquest sentit, la valoració de l’AnUARi busca tant el rigor com l’anàlisi de la situació, que 
és el que permet prendre decisions estratègiques polítiques i empresarials.
tots som partidaris d’afinar el màxim possible en l’obtenció de les dades, i qualsevol aportació  
en aquest sentit sempre és benvinguda. considerem que no és només un problema de pressupost 
per a l’obtenció de dades, que també, sinó que respon més aviat al tractament estructural del 
sector. per exemple, en el cas del teatre s’obtenen dades setmanals de les entrades venudes, 
perquè el sistema de subvencions garanteix un retorn als promotors a partir d’aquest format. un 
format que no s’aplica a la música en directe –hi ha molts concerts gratuïts–, ni a la venda de 
discos –tot i que els formats digitals són indicadors de dades exactes–, ni tampoc al sector 
editorial. tot i així, des de fa uns anys la majoria de dades no es fan públiques, igual com passa 
amb la facturació i vendes de les discogràfiques, o les recaptacions anuals de la SGaE en els 
concerts, en què l’opacitat o veracitat de les xifres es barreja amb els interessos del sector, 
impagaments, disfuncions estructurals, etc. En aquest sentit, al cap de 20 anys, l’AnUARi de lA 
músiCA és i vol ser una eina necessària, útil i rigorosa de l’estat de la qüestió en l’àmbit de la 
indústria i la creació musical a catalunya i en l’àmbit lingüístic i cultural dels països catalans.

En col·laboració amb 
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el sector musical continua immers en una situació complicada per 
assolir certa normalitat, tot i que finalment l’impacte de la pandèmia 
no ha arribat a les previsions tan catastròfiques que es preveien 
gràcies a una relativa recuperació del consum i la producció musical 
i als ajuts per al rescat atorgats per la majoria de les administracions 
públiques. després d’un any de crisi total, que ha afectat sobretot 
la música en directe, el sector albira llum al final del túnel. el 2020 
havia de ser un any de creixement, però a causa de la pandèmia les 
sales han estat 12 mesos tancades i la indústria del directe ha patit la 
recessió del 65% en la facturació –lluny del 87% anunciat– i calcula 
una estimació de pèrdues de 70 milions. la realització de concerts 
ha davallat el 59% –per sota del 80% previst–, tot i que suposa 
12.000 bolos no realitzats, i la xifra d’assistents s’ha enfonsat un 91% 
–en la línia del previst 94%–, de manera que s’han perdut 11 milions 
d’espectadors en els directes i festivals. en l’àmbit discogràfic, les 
empreses han salvat els mobles gràcies al consum amb un impacte 
negatiu del 23% en la facturació –res a veure amb el 65% previst– 
i una baixada de les vendes físiques del 5% i digitals del 17%, prou 
distanciades del 85 i 25% de pèrdues estimades. els músics, per la 
seva banda, també s’han agrupat per defensar els seus drets. la 
música ha resistit l’embat amb pèrdues històriques però ha reforçat 
la voluntat de treballar unida per reinventar els formats, prioritzar les 
produccions locals i defensar un nou marc legal per garantir la seva 
activitat i evitar una major precarització.

Esperança
per a un any 
catastròfic

Tema de portada: L’impacte de la pandèmia en la música

6    AnuAri dE LA MúsiCA 2021



“El sector està tocat però no 
enfonsat. És hora d’exigir el 
compliment dels compromisos 
després de tants anys de 
deixadesa institucional.”

GErard Quintana
President de l’Acadèmia Catalana de la Música 

“Esperàvem un resultat del  
2020 més optimista, i que els 
ajuntaments reprogramarien i 
recuperarien la inversió del 
2019, i no un any igual o pitjor.”

Jordi Gratacòs
President de l’Associació Prof. de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) 

“El 98% de les sales han estat 
tancades i no es pot dir que 
s’hagi recuperat cap activitat, 
tot i les experiències realitzades 
de sala cat, sala Bcn o sala L’H.”

LLuís torrEnts
President de l’Associació de Sales 
de Concerts de Catalunya (ASACC)

“El departament de cultura i 
l’icEc han jugat un paper clau de 
corretja de transmissió entre el 
sector musical i els responsables 
del Procicat a salut i interior.”

xaviEr cEstEr 
Director de l’Àrea de Música 
de l’Institut de les Empreses Culturals (ICEC)

“El 2020 s’ha gestat la formació 
de la unión de Músicos, una 
federació estatal que realitza 
un paper crucial en la defensa 
i millora de la professió.”

GuiLLEM arnEdo
President de la Unión de Músicos Profesionales (UdM)

EL sEctor rEcLaMa

font: associació professional de representants, 
promotors i mànagers de catalunya (arc)

iMPactE dE La crisi En 
La indústria dEL dirEctE

L’estimació de pèrdues del 2020 respecte al 
2019 era del 87% i finalment ha estat del 65%

-65%
32.101.478 €

Facturació 2020

En lloc del previst 80%, el nombre de  
concerts i produccions ha caigut un 59%

-59%
7.157

concerts 2020

un 91% de públic no ha anat a concerts, 
una xifra semblant al 94% pronosticat

-91%
988.859

Espectadors 2020

iMPactE dE La crisi  
En EL sEctor discoGràFic
Pèrdues respecte al 2019

-23%
Facturació 2020

-5%
vendes discos físics 2020

-17%
vendes digitals 2020

fontS: associació de productors i Editors  
fonogràfics i videogràfics catalans (apEcat)  
i productors assoc. de fonogrames (paf)
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L’impacte de la pandèmia en la música

l’any 2020 ha estat marcat per l’impacte del 
coronavirus, que, a diferència d’altres virus 
comuns amb els quals convivim, ha estat “al-
tament letal”, segons la definició del viròleg 
boris revollo a la conferència inaugural de 
les jornades Programacions segures en temps 
de pandèmia, organitzades per l’associació 
de representants, promotors i mànagers de 
catalunya (arc) del 18 al 21 de maig del 2021. 
la mirada científica ha marcat l’esdevenir de 
la societat i especialment –si parlem en ter-
mes econòmics– el futur del sector musical, ja 
que des de l’inici es va percebre el fet de can-
tar i ballar, sobretot en espais tancats, com a 
“comportament de risc de transmissió”. 
la facturació de la indústria catalana del di-
recte el 2020 s’ha enfonsat un 65%, s’han dei-
xat de fer un 59% de concerts i s’han perdut 
el 91% dels assistents. l’estimació de pèrdu-
es, amb la previsió d’un 2020 amb un creixe-
ment del 12 al 15%, supera els 70 milions d’eu-
ros, ja que s’han deixat de celebrar més de 12 
mil concerts i més d’11 milions d’espectadors 
s’han quedat a casa. les sales han hagut de 
tancar les portes més d’un any i han cancel-
lat gairebé tota activitat, amb una pèrdua 
del 80% d’assistents i l’anul·lació del 70% de 
concerts. auditoris i teatres també han per-
dut el 70% de públic i el 57% de programació, 
mentre que els circuits han sobreviscut amb 
el 61% menys de bolos i el 38% menys de di-
rectes. Els grans festivals catalans han estat 
els més afectats: la meitat han ajornat l’edició 
del 2020 i la resta han organitzat els esdeveni-
ments amb tantes restriccions que han perdut 
el 74% del públic habitual. només un 8% del 
públic festivaler ha comprat entrades i s’han 
perdut 3 milions d’espectadors.
les dades finals recopilades per l’AnUARi de lA 
músiCA sobre l’impacte de la pandèmia en el 
directe potser no són tan elevades com s’ha-
via estimat durant l’estat d’alarma, i la majoria 
d’empreses haurà pogut sobreviure in extre-
mis, però el sotrac que ha generat la crisi en-
cara té repercussió i les conseqüències seran 
a llarg termini fins a garantir la plena recupe-
ració. hi han contribuït de manera decisiva les 
accions urgents empreses des de les instituci-
ons per donar suport al sector; a catalunya el 
pressupost de música per pal·liar els efectes 
de la pandèmia ha augmentat un 84% i al país 
valencià un 12%, i per contra a les illes balears 
s’ha reduït un 24%. 

repercussió econòmica de la  
cancel·lació de festes majors 2020
Municipis 
enquestats

Despesa mitjana 
de la festa major 
per persona

Festes majors 2020-21

Despesa mitjana destinada 
a la contractació de  
grups musicals per persona

Inversió en la contractació  
de grups musicals

125

5,36€ 2,07€

barcelona

Girona

tarragona

lleida

49%
26%

14%
11%

maig 20 Juny 20 Juliol 20 agost 20 Set. 20 oct. 20 nov. 20
 

des. 20 
- abr. 21

< 5.000 hab.

5.000 - 10.000 hab.

10.000 - 25.000 hab.

25.000 - 50.000 hab.

> 50.000 hab.

< 5.000 hab.

5.000 - 10.000 hab.

10.000 - 25.000 hab.

25.000 - 50.000 hab.

> 50.000 hab.

9,56€21,83€
4,75€10,04€

2,68€6,23€
1,49€4,03€

0,41€2,03€

80%

20%

33,3%

66,7%

62,5%

37,5%

50%

50%

60%

40%

40%

60%

57,1%

42,9%

28,6%

71,4%

sí Entre 2 i 5 grups
no Entre 5 i 10 grups
ns/nc Més de 10 grups

ns/nc

93,3%

30,6%

42,3%

26,1%

1,7% 0,9%5%

Cancel·lades Celebrades

font: La repercussió econòmica de la cancel·lació de les festes majors en el col·lectiu ARC. 

Estudi encarregat per arc a ESadE i elaborat per de ferran blanch i òscar cesena (2021).

8    AnuAri dE LA MúsiCA 2021



també la indústria discogràfica ha patit un 
revés considerable amb una reculada de les 
vendes equivalent a les xifres del 2018, tot i 
que el repunt del consum digital i un augment 
històric de la producció –un 31% més de dis-
cos en català respecte al 2019– han suavitzat 
la crisi. la caiguda de facturació dels segells 
catalans ha estat del 23%, especialment en 
els capítols vinculats als directes i el manage-
ment, mentre que en l’àmbit estatal s’ha man-
tingut un augment de negoci positiu del 4% 
gràcies a l’impuls de les multinacionals. la da-
vallada en la venda de discos a catalunya s’ha 
situat en un 15%, amb una reducció del 5% en 
les vendes físiques i un 17% en les digitals.

alarMa en panDèMIa
un cop constatada la caiguda en cadena de 
programacions musicals en temps de pan-
dèmia i per evitar que es repetissin cancel-
lacions i ajornaments l’estiu del 2021, arc ha 
volgut fer prevaler els casos d’èxit i ha avaluat 
la greu repercussió econòmica en la indústria 
del directe que ha causat la suspensió de fes-
tes majors. l’estudi publicat pels economistes 
d’ESadE ferran blanch i òscar cesena, a par-
tir de l’anàlisi de 125 municipis catalans, de-
termina que al llarg del 2020 s’han cancel·lat 
més de la meitat de festes majors (55%), i as-
senyala tarragona i Girona com les demarca-
cions més afectades.
tot i la predisposició de la majoria d’ajunta-
ments, del pressupost de 41,3 milions d’euros 
previst per a les festes majors només 16 milions 
es dediquen a la contractació de grups musi-
cals, una xifra que representa un 39%. l’estudi 
indica que la inversió musical s’ha retallat a la 
meitat dels pressupostos (51%) i que s’han con-
tractat menys artistes que el 2019 (48%). 
El president d’arc, Jordi Gratacòs, es mostra 
contundent respecte als consistoris catalans: 
“Esperàvem un 2020 més optimista, que els 
ajuntaments no només reprogramarien, sinó 
que recuperarien la inversió de l’any anterior, 
i no que fos un any igual o pitjor”. l’informe 
d’ESadE lamenta que del 93% d’ajuntaments 
que han realitzat programacions, el 26% han 
contractat més de 10 artistes, el 42% entre 5 i 
10, i el 31% només de 2 a 5. aquestes dades re-
presenten una despesa mitjana de contracta-
ció de grups musicals per persona de 2,07 eu-
ros, amb una despesa mitjana del global de la 
festa major de 5,36 euros per persona. 

les estratègies per revertir el desastre al sec-
tor han de recaure en el departament de 
cultura, a més d’interior i Sanitat, responsa-
bles del pla d’emergències procicat, així com 
del sector musical i la societat civil. hi ha enti-
tats que hi han tingut un paper clau, com l’aca-
dèmia catalana de la música. El seu president, 
Gerard quintana, afirma: “un ajuntament que 
no gasta el pressupost previst en música el pot 
acabar destinant a fer escultures de sorra per-
què té platja. no tenim una fotografia defini-
da, perquè encara es va a les palpentes”. des 
de la l’acadèmia s’ha fet un balanç nefast de 
la situació però amb l’esperança posada en la 
unitat d’acció: “El sector està tocat però espe-
rem que no enfonsat. és hora d’exigir el com-
pliment dels compromisos després de tants 
anys de deixadesa institucional”.
l’exconsellera de cultura, àngels ponsa, afir-
ma que s’han invertit 90 milions d’euros per 
“procurar que no caigués la cultura, ja que hi 
ha situacions de contractació que no s’adme-
trien en cap altre àmbit professional”. El di-
rector de l’àrea de música de l’institut de les 
Empreses culturals (icEc), xavier cester, ad-
met que el departament “ha jugat un paper 
clau de corretja de transmissió entre el sector 
musical i el procicat”. l’icEc ha dialogat amb 
el sector i ha destinat nous ajuts i ha adaptat 
les línies de subvenció per revertir la situació. 
d’altra banda, també s’ha iniciat un cens esta-
tal per definir l’Estatut de l’artista, en què es 
treballa des d’una taula interdepartamental.
El col·lectiu de festivals per la cultura Segura 
(fcS), integrat per cruïlla, primavera Sound, 
vida, canet rock, Sónar i the project, ha col-
laborat de prop amb el procicat. Juntament 
amb la fundació lluita contra la Sida i les 
malalties infeccioses s’ha desenvolupat l’estu-
di primacov a la sala apolo de barcelona amb 
500 assistents, publicat a la revista The Lancet, 
que demostra “per primer cop l’eficàcia de les 
mesures de seguretat per evitar la transmis-
sió del covid-19 en grans esdeveniments mu-
sicals”. posteriorment, es va fer una altra pro-
va pilot amb el concert de Love of Lesbian al 
palau Sant Jordi per a 5.000 persones i, amb 
el mateix protocol, aquest estiu està anunciada 
la celebració del festival cruïlla, amb un afora-
ment de 25.000 persones al parc del fòrum de 
barcelona, així com del canet rock i el vida, 
amb 22.000 assistents en un sol dia i 10.000 en 
tres jornades, respectivament. 

“Hem de treballar 
per la regularització 
i reconeixement de les 
nostres professions, 
perquè la música som 
un col·lectiu valuós  
i transcendental 
per a l’economia”

roBErt BaLLEstEr
Tecnicat

“El món cultural hem 
treballat de manera 
conjunta amb 
l’administració, 
perquè com a societat 
civil tenim un paper 
fonamental a l’hora 
de tornar a l’activitat”

Jordi HErrEruELa
Director del festival Cruïlla i membre 
de Festivals per la Cultura Segura

“L’oci nocturn ha patit 
unes pèrdues de més 
de 4.000 milions. Han 
tancat del 15% al 20% 
dels locals a causa dels 
desnonaments o per 
no poder pagar el cost 
de manteniment”

JoaQuiM Boadas
Federació Catalana d’Associacions 
d’Activitats Recreatives Musicals

EL sEctor rEcLaMa
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El director del cruïlla, Jordi herreruela, ho ex-
plica a partir de la teoria del formatge gruyère 
i les tres capes de protecció: “Si hi ha distàn-
cia de seguretat, mascareta i ventilació pràc-
ticament es fa impossible la circulació del vi-
rus”. per això herreruela diferencia el que són 
projectes controlats d’una festa major massi-
va, encara prohibida amb el públic dempeus 
el maig del 2021. i, a més, reclama un factor 
clau: “El món cultural hem treballat conjunta-
ment amb l’administració, perquè com a soci-
etat civil també tenim un paper fonamental a 
l’hora de tornar a l’activitat”. 

les sales sIlencIaDes
les sales de concerts catalanes han estat un 
dels àmbits més perjudicats a causa de les 
mesures adoptades contra la pandèmia. tot i 
que s’han posat en marxa experiències posi-
tives el darrer any i mig, no deixen de ser ac-
cions puntuals, assegura el president de l’as-
sociació de Sales de concerts de catalunya 
(aSacc), lluís torrents: “El 98% de les sales 
de concerts han tancat des de l’inici del con-
finament i no es pot dir que s’hagi recuperat 
l’activitat, tot i les iniciatives de Sala cat, Sala 
bcn o Sala l’h”. i quan es tanquen les sales, 

se silencien els músics. tot i que històrica-
ment s’ha dit que els músics són un col·lectiu 
desunit, el president de unión de músicos 
(udm), Guillem arnedo, creu que la situació ja 
ha començat a canviar: “El 2020 serà recordat 
com l’any de la gestació d’una federació esta-
tal que ha realitzat un paper crucial en la de-
fensa i millora de la professió”.
El gener del 2021 es va presentar una avaluació 
a escala europea dels efectes de la pandèmia a 
les sales de música, elaborada per live dma. 
la màxima preocupació del sector està mo-
tivada perquè sales i clubs puguin reobrir en 
condicions adequades, es garanteixi la tempo-
rada d’estiu per als festivals i s’obtinguin prou 
recursos financers per fer front a la remunta-
da en el pla empresarial. mentre en l’àmbit eu-
ropeu es reclama l’aplicació de mesures ur-
gents per protegir la música en viu i assegu-
rar-ne la supervivència, els membres de live 
dma han avaluat la situació. un total de 20 as-
sociacions de música en viu, que representen 
més de 3.000 locals musicals de 17 països eu-
ropeus, han participat en una enquesta sobre 
els efectes de la pandèmia en el sector a curt 
i llarg termini. l’informe conclou que el sector 
ha perdut una mitjana del 64% dels ingressos, 

i subratlla que la gran majoria de sales pateix 
problemes de liquiditat i considera que el su-
port públic ha estat del tot insuficient fins ara. 
Sobre les perspectives de futur, només una 
tercera part dels promotors creu que es podrà 
recuperar el públic perdut abans de la pan-
dèmia, mentre que la resta pensa que caldrà 
abordar urgentment aquest problema.

en peu De lluIta
per afrontar cancel·lacions de festivals, tan-
caments de sales o pèrdua de públic s’han al-
çat múltiples veus del sector musical en cam-
panyes com per exemple #Soloesmúsica, que 
ha rebut el suport d’una setantena d’entitats 
catalanes i de la resta de l’Estat. En aquest 
sentit, el mànager a 7Sis produccions, Sergi 
matas, aporta la seva visió del panorama: “la 
percepció és que l’acció governamental ha es-
tat improvisada. Entenem que no és fàcil ges-
tionar una pandèmia de la manera com ha so-
brevingut, però tampoc ha estat un camí de 
roses per al sector de la indústria en directe”. 
matas posa de manifest que artistes amb més 
de 40 concerts confirmats per al 2020, el mes 
d’abril i en només un parell de setmanes van 
veure caure totes les actuacions fins a que-
dar en 2 o 3, un fet insostenible per a un pro-
jecte professional. “algun artista fins i tot s’ha 
vist obligat a suspendre la gira i no ha pogut 
oferir cap dels concerts programats. una ru-
ïna absoluta”, afegeix. com a empresa exclu-
siva de management només ha pogut cobrar 
els bolos realitzats, i no ha tingut cap altra via 
d’ingressos. En la mateixa línia, la productora 
de vesc, núria Segovia, indica: “caldrà veure 
quin teixit d’indústria cultural ens ha quedat, 
perquè l’exhibició tardarà a refer-se i a recu-
perar el punt prepandèmia, però som optimis-
tes i ja estem en la fase de recuperació”. 
des del sector discogràfic també s’albira un 
futur ben diferent, tal com expressa meri 
lane, de luup records: “cada crisi compor-
ta un nou replantejament en tots els àmbits, i 
en el cultural –o en el nostre cas la part musi-
cal– no serà menys. per sort o desgràcia som 
una indústria en constant reinvenció i evolu-
ció, que viu sovint en la precarietat, i això ens 
impulsa sempre a no deixar mai de cercar el 
següent pas”. una de les coses que han posat 
de relleu els mesos de lluita i incertesa és que 
a partir d’ara “caldrà unir-se per fer front en 
bloc a tot el que el futur ens posi al davant”. 

necessitats relacionades amb sortir de nit

font: BCNit - Ocio nocturno en Barcelona post-covid-19, per tbS Education - Escola de negocis de barcelona (2021).

nEcEssitat 
d’intEracciÓ Física

relacionar-se i connectar

conèixer gent, amics

ballar = generar química

acabar amb la soledat

trobar parella =  
‘comportament de lek’

tenir sexe

alliberar oxitocina 
(hormona de l’amor 
= felicitat)

Sentir-se connectat  
amb els altres

passar temps de qualitat 
amb els altres

nEcEssitat 
d’EscaPar

Escapar de la rutina

relaxar-se

Ser vistos i escoltats

desconnectar  
de la feina

oblidar els problemes

permetre’s un respir

Sortir

Emborratxar-se, 
drogar-se

alliberar estrès

descobrir llocs nous  
i altres cultures

nEcEssitat  
d’acciÓ

divertir-se

ballar i escoltar 
música

prendre’s una copa

oblidar el 
confinament

deixar d’estar  
avorrit/da a casa

fer alguna cosa

Experimentar  
alguna cosa nova

L’impacte de la pandèmia en la música

10    AnuAri dE LA MúsiCA 2021



font: Impacte econòmic de la covid-19 en el sector cultural. 
Informe de resultats de l’any 2020, CoNCA (Generalitat de catalunya, 2021). 

impacte econòmic del covid-19 
en el sector cultural 2020 

estimació d’ingressos: total del sector cultural

aproximació en l’estimació de  
l’impacte econòmic per sectors culturals

ingressos 2018
(última dada disponible)

4.381M/€

4.475M/€

3.387M/€

ingressos 2019
(dada estimada)

ingressos 2020
(dada estimada)

-24%
pèrdua d’ingressos 

respecte al 2019

Pèrdues Pes dins el sector cultural

Segons l’última dada disponible sobre el volum de negoci dels comptes de 
les empreses culturals a catalunya, recollida per l’institut d’Estadística de 
catalunya (idEScat), l’any 2018 el capítol de les arts escèniques i musicals 
corresponia a 745.577 euros. la caiguda cultural general del 24% en aquest 
àmbit augmentaria al 72%. 

arts escèniques  
i musicals

audiovisual  
i multimèdia

llibres 

patrimoni  
i museus

fotografia, disseny i  
creació artística i literària

arxius  
i biblioteques

Sector  
cultural

7%-72%

41%-15%

29%-14%

2%-35%

21%-12%

1%0%

100%-24%

ManiFEst #soLoEsMusica
*maig 2021 - amb el suport d’una setantena d’entitats

Els músics no som més ni 
menys que ningú. la músi-
ca que fem arriba al cor de la 
gent, com la sang, i després 
ens fa bellugar els peus, com 
el bon vi. trepitgem fang quan 
plou, com tothom, i potser, 
fins i tot, en fem cançons. Som 
humans, i tenim les nostres 
coses, les nostres necessitats, 
obligacions i drets.
“les obres de l’ésser humà són 
més belles que el mateix és-
ser humà”, va dir algú. potser 
sí, potser resulta més fàcil es-
coltar la nostra música que no 
pas conviure amb nosaltres. 
Ens distraiem amb facilitat, 
emprem més bé l’harmonia 
que els fulls de càlcul, i sovint 
no prestem l’atenció pertinent 
als aniversaris dels nostres o 
som lluny, fins i tot, quan els 
tenim a prop. no ens ho tin-
gueu en compte, si us plau. 
us necessitem, i molt. El pa i la 
sal de la nostra vida, la nostra 
inspiració, sou vosaltres; tant 
si sou al nostre costat com 
al davant picant de mans, us 
necessitem des de l’escenari. 
El que ens doneu ho transfor-
mem en música.
volem el mateix que vol tot-
hom: respirar, treballar, cobrar 
un sou just per pagar les nos-
tres factures quan toca, gau-
dir de bona companyia asse-
guts a un bar, ajudar a recons-
truir aquest país extraordinari, 
emocionar-nos i emocionar, 
sorprendre, plorar de goig 
tot sabent que compartim 
més del que podrem somiar... 
nosaltres ho diem d’una ma-
nera molt personal: amb l’ins-
trument, la veu, la paraula.

no parem de crear: les nos-
tres cançons, simfonies, el rap 
o el swing bategant són bu-
merangs que volen d’ànima en 
ànima, que van i venen, i que 
ens retornen i mostren allò bo 
que som capaços de fer entre 
tots, en comunitat, construint 
un vincle intangible però per 
sempre. només és música, 
però és tant...

L’EsTATuT dE L’ArTisTA  
és EL nosTrE fuTur
S’ha de desenvolupar i fer 
complir, com més aviat millor, 
l’Estatut de l’artista, ja que 
les mesures normatives que 
inclou resoldran els proble-
mes estructurals de la nostra 
contractació, cotitzacions a 
la Seguretat Social, fiscalitat, 
compatibilitat amb tot tipus 
de pensions, etc.

VoLEM un  
inTErnET jusT
S’ha de rebre una remunera-
ció apropiada per a la nostra 
feina quan és exhibida en el 
món digital. internet és una 
eina meravellosa, però ha de 
ser també justa amb els mú-
sics. per als músics, ara ma-
teix, internet és sinònim d’in-
defensió i no de justícia.

nECEssiTEM AjuTs
mentre hi hagi restriccions 
s’han de crear línies de suport 
per atendre les necessitats 
reals dels músics. la prolon-
gació temporal de la pandè-
mia exigeix que es revisin amb 
sensibilitat totes les ajudes al 
sector, de manera quantitativa 
i també qualitativa.
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finalment, el responsable del segell i mana-
gement fina Estampa, Gerardo Sanz, sugge-
reix prendre’s la situació amb filosofia: “venim 
d’una idea de la música popular com a simple 
entreteniment que la pandèmia ha aguditzat. 
Ens cal corregir les deficiències estructurals 
del sector. parafrasejant Quimi Portet, ‘avui 
tothom ho sap tot i jo no’. En qualsevol cas, es 
tracta de seguir endavant”. 

ocI en FallIDa 
les causes de la crisi actual i les possibles for-
mes perquè el sector musical pugui tornar a la 
normalitat s’han analitzat en un informe ela-
borat per l’Escola de negocis de barcelona 
tbS, que es va presentar l’abril passat. Segons 
l’estudi, “a causa del tancament del sector cul-
tural, el darrer any hi ha hagut un increment 
dels estats d’angoixa, depressió, fatiga i apa-
tia en la societat”. i adverteix que encara aug-
mentaran fins que no es torni a engegar l’ac-
tivitat, ja que “la construcció socioemocional 
global va de la mà de l’estabilitat de l’oci”. 
Entre les solucions a curt termini, l’estudi pro-
posa canviar els llocs i horaris d’oci habituals, 
i per exemple passar-los a vaixells, a l’aire lliu-
re, o a hotels, que permetin fer-ho compatible 
amb el confinament nocturn. pel que fa a les 
previsions a mitjà i llarg termini, tbS planteja 
canvis bruscos en el model de negoci del sec-
tor, normalitzant la idea de party room o party 
hotel, o adaptant els locals per desenvolupar 
activitats a l’exterior mirant de crear alternati-
ves als bars i discoteques.
El sector de l’oci nocturn calcula que l’impac-
te de la pandèmia ha provocat pèrdues supe-
riors als 4.000 milions d’euros. El director de 
la federació catalana d’activitats recreatives 
musicals, Joaquim boadas, es manifesta: “a 
catalunya podrien tancar el 60% dels locals. 
de moment ja ho han fet entre el 15 i el 20% a 
causa dels desnonaments o per no poder as-
sumir els costos fixos de manteniment, i si les 
condicions de reobertura no surten a compte, 
pensem que també tancaran un 50% més du-
rant o a final d’estiu”. El sector considera que 
una reobertura amb limitacions és inviable: 
“hauríem de tenir un 250% de facturació per 
garantir la supervivència dels negocis, i una li-
mitació del 30% implica un augment de la fac-
turació del 15% respecte al 2019. tot el que si-
gui treballar per sota del 50% de la capacitat i 
amb un horari restringit no és factible”. font: Evaluation of the Effects of the Pandemic, realitzat per la live music associations d’Europa (live dma 2020).

Efectes de la pandèmia a les sales 2020
Generació de públics 
durant la pandèmia

retorn de públic 
després de la pandèmia

costos obligatoris 
(liquiditat)

suport dels governs  
per compensar els danys

Molt problemàtic

Molt problemàtic

Molt problemàtic
Problemàtic

Problemàtic

Problemàtic
Lleugerament problemàtic

Lleugerament problemàtic
Tenen dubtes, però no és problemàtic

Molt problemàtic
Problemàtic
Lleugerament problemàtic
Tenen dubtes, però no és problemàtic

no és problemàtic

Lleugerament problemàtic

70%

5%

25%

11%11%

21%

42%

16%

10%

30%

45%

15%

45%

15%

40%

l’informe de l’associació Europea de música 
en directe (live dma) sobre l’impacte de la 
pandèmia a les sales, elaborat el setembre 
del 2020, revela que els locals han perdut una 
mitjana d’un 64% dels ingressos, i en algunes 
regions s’ha arribat gairebé al 100% en clubs 
privats. tots els enquestats comparteixen la 
gran dificultat per complir les seves obligacions 
de pagament: el 85% assenyala que és un tema 
problemàtic o molt problemàtic. a més, la 
majoria de sales tenen dubte sobre la quantitat 
d’espectadors que tornarà després de la crisi. 
només el 27% pensen que podran recuperar el 

públic, però hi ha un 32% que pensa que serà 
un problema. finalment, el 90% dels associats 
afirma que el suport dels governs no és suficient 
per compensar el dany financer relacionat amb 
la crisi sanitària i no preveu cap millora el 2021  
si els governs no canvien la posició. 
live dma reclama que “els locals i clubs puguin 
obrir en condicions adequades que garanteixin 
la temporada” i demana mesures immediates  
per reforçar la protecció del sector de la música 
en viu i garantir-ne la supervivència. l’entitat 
representa més de 3.000 locals, clubs i festivals 
de 17 països europeus.
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tècnIcs en precarI
una de les categories professionals que més 
ha patit en primera persona l’aturada del sec-
tor musical ha estat la dels tècnics de so i els 
estudis de gravació. El vocal del Sindicat de 
tècnics (tecnicat), robert ballester, exposa la 
conjuntura: “venim d’una situació de precarit-
zació i d’invisibilitat per part de l’administra-
ció. les condicions laborals estan regulades 
per la llei de l’oferta i la demanda. no tenim 
una pròpia classificació nacional d’activitats 
Econòmiqies (cnaE) ni un conveni col·lectiu 
on es reconegui la intermitència com a realitat 
intrínseca de la professió. El nostre model de 
treball no té cabuda en el marc legal laboral, 
ens ofereixen ajudes a les quals no podem ac-
cedir pels requisits, i es demostra un cop més 
que no coneixen el sector”. 
El punt clau és on s’han d’acollir els actors de 
la indústria musical: “hem de treballar per la 
regularització i reconeixement de les nostres 
professions, perquè els treballadors de la cul-
tura som un col·lectiu valuós i transcenden-
tal per a l’economia. El 2020 ha posat de ma-
nifest els mals endèmics que arrosseguem de 
fa temps. El futur és incert i es veu molt negre. 
S’ha d’activar un pla de rescat urgent especí-
fic i que en l’elaboració d’aquest hi intervin-
guin totes les parts implicades”. 
Segons el centre nacional d’Estadística per a 
la Seguretat Social –a partir del qual es deci-
deixen subsidis i prestacions–, el problema és 
que “no existeix un cnaE per a tècnics d’arts 
escèniques, espectacles i esdeveniments; 
per tant, la nostra professió no es reconeix de 
manera oficial”. El tecnicat reclama la crea-
ció d’un cens per regular laboralment aquest 
àmbit: “cal abordar solucions per a un sec-
tor abandonadíssim, que serveixin tant per als 
tècnics com per als músics”, diu ballester.
El futur Estatut de l’artista sembla que és la gran 
esperança, tot i que el més calent és a l’aigüera: 
“El contingut no està redactat i no hi ha res de-
finit. Estem pendents, quan es comenci a parlar 
dels continguts, d’aportar al redactat els temes 
que ens afectin”, explica ballester. del que se 
sent orgullós és de la fita aconseguida el 2020 
amb la creació d’una mesa interdepartamental, 
que ja ha iniciat trobades entre les conselleri-
es de cultura, treball i Educació, el consell 
nacional de la cultura i de les arts, l’associació 
de municipis de catalunya... i els treballadors 
de la cultura. HELEnA M. ALEgrET

font: unión de músicos profesionales (2020).

univers: músics de l’Estat espanyol. mida de la mostra: 941 músics / nivell de confiança: 95%

Enquesta sobre l’estat de la professió 2020 

concerts anul·lats  
(març-setembre 2020) 

reducció de concerts  
(3r trimestre 2020)

concerts realitzats  
(3r trimestre 2020)

0

de l’1 al 25%

0de 31 a 40

del 76 al 90%

de 21 a 30
d’1 a 10

del 26 al 50%

d’1 a 10de 41 a 50

més del 90%

de 31 a 40
d’11 a 20

del 51 al 75%

reducció d’ingressos  
(març-setembre 2020)

de l’1 al 25% del 76 al 90%
del 26 al 50% més del 90%
del 51 al 75%

d’11 a 20més de 50 més de 40

de 21 a 30
1,1 %

25,5%

22,2%

15,3%

9,5 %

6,7%

20,1% 25,9 %

62,8 %

7,5 %
2,4 %

1 % 0,7 %

6,9 %

11,2 %

17,9 %

26,3 %

38,4 %

5 %
6,2 %

14,6 %

28 %

46,8 %

El miler d’enquestes realitzades per la unión de 
músicos profesionales (udm) l’octubre passat 
ha visibilitzat que l’any 2020 la pràctica totalitat 
d’artistes a l’Estat espanyol ha patit un elevat 
nombre de cancel·lacions i reducció d’ingressos. 
l’estudi indica que 3 de cada 4 músics ha patit 
una caiguda de l’activitat de més del 75% en 
relació al mateix període del 2019; una tercera 
part no tenia cap bolo reservat o contractat per 
a l’últim trimestre del 2020, i un 75% cap per a 
la primera meitat del 2021. a més, l’informe 
també revela que només 2 de cada 10 músics 
han pogut acollir-se a l’atur extraordinari per a 

artistes o al cessament de l’activitat com a 
autònoms. El tercer trimestre el 63% de músics 
va fer menys de 10 concerts, i el 26% no n’havia 
fet cap. l’enquesta recull com gairebé la meitat 
ha declarat una reducció de més del 90% dels 
ingressos per l’activitat artística realitzada entre 
març i setembre comparada amb la del 2019, i 
més d’una quarta part ha patit una retallada del 
75 al 90%. més de la meitat diu que no té cap 
ingrés que no provingui de l’activitat artística 
ni cap altra ajuda específica. la udm exigeix al 
govern central un pla de reconstrucció “per fer 
front a una crisi sense precedents al sector”.
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1. el pla de Xoc plantejat per l’acadèmia 
catalana de la Música el darrer trimestre 
del 2020 davant les administracions va 
reclamar un seguit de mesures per atu-
rar l’endeutament de les empreses i autò-
noms provocat pels mesos de tancament 
total o d’activitat molt reduïda:

· exempció d’impostos i devolució im-
mediata dels impostos pagats durant 
el tancament.

· ajornaments excepcionals de deutes 
tributaris fins com a mínim al 2022.

· Moratòria de pagament de subminis-
traments amb operacions avalades 

 per la generalitat.
· reducció del 50% del cost dels llo-

guers i moratòria del pagament amb 
operacions avalades pel govern o pels 
ajuntaments i prohibició de desnona-
ments per impagament dels lloguers 
dels locals comercials. 

d’aquest primer bloc de demandes no-
més s’ha aconseguit que es pugui adduir la 
clàusula rebus sic stantibus per la qual 
si no hi ha acord amb el propietari es pot 
deixar de pagar el 50% del lloguer.

2. pròrroga de carència sense amortització 
dels préstecs i hipoteques de locals i ampli-
ació dels terminis per a la devolució del ca-
pital avalades per l’administració.
El Govern central va ampliar el període de 
devolució de préstecs ico demanats per la 
crisi a 8 anys com a màxim i que la carèn-
cia passés de 12 a 24 mesos. la mesura no 
comprèn però els préstecs que tenen les 
empreses per exemple per finançar la seva 
activitat o les hipoteques.

3. ampliació dels ertos per a empreses 
del sector de la música fins com a mínim 
al juny del 2021 i bonificació del 100% de 
la despesa social dels treballadors en situ-
ació d’erto.
un cop ampliats fins al 31 de maig del 2021, 
el Govern central ha anunciat l’ampliació 
dels Ertos per als sectors afectats fins al 
30 de setembre del 2021. la bonificació del 
100% és només per a empreses de menys de 
50 treballadors sempre que estiguin obliga-
des a estar tancades. En el cas que puguin 
obrir però no ho facin pel fet que les limi-
tacions d’aforament i horaris fan inviable 
l’activitat, o si obren però han de continuar 
tenint plantilla als Ertos, les bonificacions 

són del 75 al 85% aproximadament. d’altra 
banda, a partir del setembre els Ertos con-
sumiran temps d’atur dels treballadors.

4. ampliació per part del govern central de 
les prestacions extraordinàries d’atur per a 
artistes i de la prestació per cessament d’ac-
tivitat per a autònoms fins al juny del 2021.
de moment estan ampliades fins al 31 de 
maig. S’està negociant amb el Govern cen-
tral la possible ampliació d’aquestes presta-
cions fins al desembre del 2021.

5. ajudes econòmiques directes a empre-
ses i autònoms del sector. 
des del departament de cultura de la Gene-
ralitat de catalunya s’han articulat algunes 
línies per compensar les pèrdues provoca-
des pels tancaments i la inactivitat, com ara 
les dues partides puntuals destinades a com-
pensar les despeses d’estructura amb topalls 
de 30.000 euros per a sales, teatres i cine-
mes o de 12.000 euros per a les empreses de 
management i promotors. a més, el gener 
del 2021 es va atorgar un ajut covid especí-
fic per a sales de concerts per compensar 
despeses d’estructura dels mesos de setem-
bre, octubre i desembre del 2020, amb un 
topall de 200.000 euros. també cal esmen-
tar que amb caràcter general per al sector de 
la cultura es va articular una línia de 10 mili-
ons d’euros en crèdits de l’institut català de 
finances per a empreses del sector.
pel que fa específicament a la música, s’ha 
articulat un ajut de 250.000 euros al projec-
te Salacat destinats a la programació artís-
tica de les sales durant el mes de desembre, 
i un altre de 200.000 euros atorgat l’exercici
2021 per a les programacions de les sales 
durant els mesos de febrer i març. a aquests 
ajuts cal afegir-hi la línia implementada per 
a la compensació de pèrdues per la cancel-
lació de concerts o espectacles a festivals 
de música durant el 2020. 
d’altra banda, l’ajuntament de barcelona, a 
través de l’icub, ha articulat un ajut a em-
preses del sector musical de barcelona per a 
despeses d’estructura amb topall de 20.000 
euros; ajut a despeses d’implantació de me-
sures anticovid als establiments (mampares, 
aires, etc.) amb topall de 20.000 euros, i una 
subvenció al Salabcn de 160.000 euros des-
tinats a la programació artística d’estiu de 
les sales de l’aSacc al castell de montjuïc.

Avaluació 
del Pla de Xoc 

L’impacte de la pandèmia en la música
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per la part de l’inaEm s’ha establert un ajut 
a les sales, promotores, managements, per a 
les despeses d’estructura de l’any 2020, amb 
un topall de 75.000 euros.
En resum, l’acadèmia creu que són ajuts in-
suficients per a una davallada de l’activitat 
gairebé total durant un any; que tot i la seva 
utilitat sobretot per a les empreses petites, 
possiblement no són prou per evitar la desa-
parició de moltes empreses.

6. ajuts específics a músics i altres treba-
lladors de la cultura.
des de la Generalitat de catalunya s’han 
implementat tres ajuts directes a artistes 
i treballadors de la cultura: una primera lí-
nia restrictiva, anomenada ‘ajut a submi-
nistraments bàsics’, que ha consistit en un 
ajut de fins a un màxim de 1.024 euros que 
va ser molt poc efectiu pels problemes tèc-
nics que en dificultaven la tramitació, i dues 
altres línies més puntuals, consistents en un 
pagament únic de 750 euros, que sí que van 
arribar a més professionals. alguns músics 
han pogut accedir a unes altres dues línies 
d’ajut a autònoms en general consistents en 
un pagament únic de 2.000 euros, així com 
a alguns ajuts per compensar pèrdues oca-
sionades per les cancel·lacions d’actuacions 
acreditades de manera fefaent. 
tot i que la Generalitat ha estat l’únic go-
vern autonòmic que ha articulat ajuts direc-
tes específics als artistes i treballadors de la 
cultura, no s’ha atès la reivindicació que els 
ajuts o prestacions es mantinguessin periò-
dicament mentre durés la situació d’inacti-
vitat i que arribessin als més necessitats.

7. desplegament normatiu de la declaració 
de la cultura com a bé essencial.
malgrat la bona voluntat i l’interès del 
departament de cultura a proposar i acor-
dar aquesta declaració, no ha estat des-
plegada en el pla normatiu i tampoc no ha 
aconseguit blindar el sector de la cultura 
perquè pogués mantenir l’activitat en condi-
cions. En el cas de les sales, les limitacions 
de l’aforament, el confinament municipal i 
la prohibició dels serveis de bar han fet l’ac-
tivitat gairebé inviable. Segons l’acadèmia, 
“el dret a la cultura ha de tractar-se com a 
fonamental per garantir totalment l’activitat 
d’un sector que ha demostrat amb escreix 
que és completament segur i responsable”.

1. incrementar el pressupost de 
cultura consolidat de la Generalitat 
de catalunya i del Govern central 
del 2021 fins al 2%.

----------

2. aplicar un iva supereduït del 4% 
per a les entrades dels concerts, la 
venda de música enregistrada (cds, 
vinils), els instruments musicals i les 
relacions mercantils entre empreses 
del sector i contractació d’artistes.

----------

3. Solucionar la problemàtica 
en la contractació, cotització i 
protecció dels músics: modificant 
el rd1435/1985 i modificant la llei 
General de la Seguretat Social, 
el règim Especial de treballadors 
autònoms (rEta) i el sistema de 
cotització de manera que es tingui 
en compte la intermitència o la 
cotització progressiva o bonificada 
per als autònoms.

----------

4. ampliar de les línies de 
finançament dels crèdits ico i 
activar crèdits i/o microcrèdits 
al 0% d’interès per a empreses 
de particular vulnerabilitat 
demostrable.

----------

l’acadèmia va exposar en el mateix document d’octubre del 2020 un seguit 
d’objectius que considerava estructurals per solucionar els mals endèmics 
que pateix el sector de la música, entre els quals cal destacar els següents, 
que segueixen sense ser abordats i que es consideren imprescindibles.

5. transposicionar la directiva de la 
uE 2019/790 del parlament Europeu 
i del consell de la unió Europea del 
17 d’abril de 2019 sobre drets d’autor 
i drets afins en el mercat únic digital.

----------

6. planificar i executar mesures 
concretes per tal de millorar la 
monetització de l’accés digital a 
música enregistrada i dotar el sector 
de mecanismes d’informació d’ús, 
negociacions col·lectives i/o eines 
de rastreig conjuntes.

----------

7. desenvolupar el contingut 
normatiu de l’Estatut de l’artista.

----------

8. aprovar i desenvolupar 
la llei de mecenatge.

----------

9. reduir el tipus impositiu i/o aplicar 
exempcions en la quota de l’irpf 
2021 i 2022 per a totes les empreses i 
els professionals del sector. 

----------

10. revisar dels tractats de doble 
imposició i dels impostos de 
retenció dels no residents per a 
artistes estrangers.

objectius estructurals 
definits per l’Acadèmia 
Catalana de la Música
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opinió
jordi gratacòs
prESidEnt dE l’aSSociació profESSional dE rEprESEntantS, promotorS i mànaGErS dE catalunYa (arc)

“La crisi ha servit 
per demostrar 

que la música és 
un bé essencial 

i imprescindible,
a més de destapar 

mancances i 
necessitats imperioses, 

però també per unir 
per primera vegada 
el sector cultural”

l’AnUARi 2020 no es va equivocar quan va pro-
nosticar que la crisi que ens venia a sobre se-
ria pitjor que la del 2008, de la qual en aquell 
moment just ens refèiem. i si llavors era es-
tructural, la pandèmia ha estat global, d’efec-
tes immediats i de major durada. ara no ho 
sembla i potser ningú ho diria, però només es-
tem començant a sentir-ne els efectes devas-
tadors. tenim la impressió que el sector s’està 
recuperant, però el mal ja està fet i es fa difícil 
predir el que ens espera. 
des del primer moment ja sabíem també que, 
per raons òbvies, la música en directe seria 
qui més ràpidament i profundament en patiria 
els efectes. En un any les empreses han que-
dat desballestades, coixes, sense coixí i amb 
pèrdues irreparables, un fet que impacta en la 
importància i fragilitat d’un teixit empresarial 
afectat per la complexitat estructural i la fal-
ta d’ordre legislatiu, normatiu, administratiu, 
jurídic... i, paradoxalment, de la sobredosi de 
les seves pròpies contradiccions legals i admi-
nistratives que en dificulten la viabilitat. 
la crisi ha servit per demostrar i assumir urbi 
et orbi aspectes fonamentals, com que la mú-
sica és un bé, no només essencial, sinó im-
prescindible –com manifesta l’article de lluís 
torrents (aSacc)–, a més de destapar man-
cances i necessitats imperioses i per posar el 
dit a la llaga de les vergonyes polítiques i ad-
ministratives. però també per unir, per pri-
mera vegada, tot el sector cultural a través 
d’actua cultura 2% o del posicionament de 
l’acadèmia. i a més ha permès mobilitzar la in-
dústria de la música en directe, no només els 
mànagers, promotors i agents, sinó també les 
empreses de serveis i les entitats associatives 
i empresarials que representen tota aquesta 
complexa estructura. 

hem tocat el moll de l’os. i no només al nostre 
país sinó també en l’àmbit estatal, de qui en-
cara depenem en gran mesura, amb la crea-
ció de la federació ESmúsica i la plam, com 
apunta l’article de la udm a l’AnUARi. val a dir 
que s’ha fet una gran feina ‘pedagògica’ amb 
les institucions –totes– i els partits polítics. 
potser han arribat tard, però han tingut el seu 
efecte positiu: empatia i companyia per part 
de la conselleria de cultura, traduïda en ajuts 
urgents de la Generalitat de catalunya –tot 
i que sempre insuficients– i en el suport da-
vant el sempre ‘problemàtic’ procicat i les se-
ves improvisacions desestabilitzadores i al-
tres guerres de partits. 
El mateix cal dir de la majoria d’ajuntaments, 
que han anul·lat els nostres concerts i espec-
tacles a última hora i sense cap mena de com-
pensació, ni tan sols de comprensió. En aquest 
terreny, però, sí que tenim una bona notícia, 
el contracte-marc signat amb el col·legi de 
Secretaris, interventors i tresorers, que final-
ment regula, tímidament però amb mínimes 
garanties, les contractacions dels mànagers, 
promotors locals o agents i artistes amb els 
ajuntaments, i obre el camí per facilitar l’im-
bricat i dispar tracte dels municipis respecte 
al nostre sector. aquest compromís es va fer 
públic a les jornades “programacions segu-
res en temps de pandèmia”, organitzades per 
arc del 18 al 21 de maig a barcelona.
tot plegat ens ve a dir que hem d’aprofitar 
la situació de crisi profunda perquè, després 
d’aquesta conscienciació mútua, ens serveixi 
a tots, empreses privades, entitats associati-
ves i sobretot a les institucions, per fer totes 
les millores –que no són poques ni superfici-
als– a fi d’estructurar un sector ric en humani-
tat, en servei i en economia.

Aprofitar la crisi

16    AnuAri dE LA MúsiCA 2021





opinió
gerard Quintana 
i Manel Montañés
prESidEnt i dirEctor-GErEnt acadÈmia catalana dE la múSica

El pressupost d’un govern és la radiografia de 
les seves prioritats i dibuixa el perfil d’un país. 
durant els darrers anys la cultura ha ocupat el 
darrer lloc a la llista amb un percentatge pro-
per al 0,7%. Els discursos polítics a favor i en 
nom de la cultura es buiden de tota credibi-
litat davant aquest pobre percentatge. la si-
tuació de pandèmia del darrer any ha fet en-
cara més evident la feblesa de l’acció política 
tant pel que fa al finançament com a la resolu-
ció de les mancances estructurals que arros-
sega el sector cultural i en especial el món de 
la música, després d’anys de reclamació i de 
propostes per a una regulació laboral que ai-
xoplugui els treballadors del sector.
El 9 de març del 2020 un bon nombre de pro-
fessionals del món artístic i cultural omplien 
la plaça del rei de barcelona amb cartells ver-
mells reclamant al govern el 2% del pressu-
post del país per a la cultura. amb aquesta ac-
ció es feia visible la plataforma actua cultura 
2% impulsada per diferents entitats del sector 
cultural, entre les quals l’acadèmia catalana 
de la música. per primer cop un grup impor-
tant d’entitats i agents culturals s’havien po-
sat d’acord de manera unànime i mostraven el 
seu descontentament i desacord amb el trac-
te que la cultura rep des de fa més d’una dè-
cada per part del govern català. un maltrac-
tament no només pressupostari; el fet que el 
departament de cultura hagi estat gestionat 
en quatre anys i escaig per cinc consellers i 
conselleres diferents fa palès el desinterès del 
govern per la cultura en termes generals. 
tot just una setmana després s’oficialitzava 
l’existència de la pandèmia i es decretava l’es-

tat d’alarma. tancades les sales, teatres i audi-
toris, cancel·lades les gires de presentació de 
nous treballs discogràfics, suspeses les festes 
majors de centenars de localitats, així com les 
programacions de cicles i festivals grans i pe-
tits, el sector de la música ha entrat en una es-
piral endimoniada que ha fet sortir a la llum la 
feblesa estructural i la precarietat laboral de 
milers de músics i professionals. la resposta 
per part de les administracions no només ha 
estat insuficient sinó que ha reflectit el desco-
neixement de la realitat i l’abandó a què ha es-
tat sotmès el sector de la música.
les aportacions extraordinàries que ha fet 
efectives el departament de cultura de la 
Generalitat amb motiu de la crisi provocada 
per la pandèmia han suposat un import de 30 
milions d’euros directes per a tot el sector de 
la cultura, quan només l’àmbit de la música 
a catalunya ha calculat en més de 160 mili-
ons les pèrdues de la música en directe, sense 
comptar les sofertes pels grans festivals pri-
vats, pels grans equipaments públics o per les 
editorials i discogràfiques. 
El pressupost de cultura de l’any 2020 hau-
rà liquidat aproximadament uns 300 milions 
d’euros, quan el 2% anual i ordinari per a la 
cultura que reclamem se situaria al voltant 
dels 700 milions. tot i això, els mesos de tre-
ball d’actua cultura 2% van donar fruits. El 
desembre del 2020 el parlament es conjura-
va de manera unànime a assolir el percentat-
ge exigit durant la nova legislatura. és urgent 
poder disposar d’eines per entomar els pro-
cessos de canvi que els efectes de la pandè-
mia han accelerat.

una vegada més 
reivindiquem el 2%

“amb actua cultura 2% 
per primer cop un grup 

important d’entitats 
i agents culturals 

s’havien posat d’acord 
de manera unànime i 

mostraven el seu 
descontentament i 

desacord amb el tracte 
que la cultura rep des 
de fa una dècada per 

part del govern català”
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opinió
Lluís Torrents
prESidEnt dE l’aSSociació dE SalES dE concErtS dE catalunYa (aSacc)

quan es publiqui aquest article, amb tota se-
guretat, les sales de concerts ja portarem 
aproximadament uns 15 mesos sense la nostra 
activitat habitual, i aquelles que hagin pogut 
obrir ho hauran fet de manera puntual i només 
per fer alguns pocs concerts subvencionats 
o patrocinats, amb unes limitacions d’horari, 
aforament i prohibició del servei de begudes i 
de l’activitat del ball molt severes.
la música en directe és una de les activitats 
que tenen un grau més alt d’afectació de la 
pandèmia, ja que és generalment incompati-
ble amb la distància física, però aquesta cri-
si no afecta només el sector i tots aquells que 
pretenem viure’n, sinó que està tenint unes 
conseqüències importants sobre els que 
també en som usuaris i acostumem a gaudir 
d’aquesta activitat habitualment. 
la música i el ball són ritus indissociables, an-
tropològicament anteriors fins i tot al llen-
guatge parlat, que enforteixen els llaços en-
tre les persones, reforcen la consciència col-
lectiva del grup, desenvolupen el sentiment 
de pertinença i ens defineixen com a part 
d’una comunitat, quelcom que és imprescin-
dible en determinades edats, en les quals és 
molt important trobar una identitat i gaudir 
de moments d’alliberament col·lectiu entre 
aquells que potser ni coneixem però amb qui 
ens uneixen interessos comuns com un deter-
minat tipus de música.
Els éssers humans som animals socials per na-
turalesa i necessitem compartir les penes, les 
alegries i les experiències, i la carència conti-
nuada d’aquests espais i de moments en els 
quals poder trobar-se i gaudir de la música i 

el ball, com tots els d’aSacc, ja ens està pas-
sant factura.
de la mateixa manera que l’any 2019 l’omS 
va publicar un estudi on destacava l’evidèn-
cia del paper de les arts i la cultura en la mi-
llora de la salut i el benestar, i on recomanava 
incloure com a teràpia per a diferents pato-
logies l’assistència a concerts, el ball, la mú-
sica i altres activitats culturals, ara la comu-
nitat mèdica està destacant tot un reguitzell 
de trastorns derivats de les limitacions que 
estem tenint i que ja estan afectant una gran 
part de la població.
no som prou conscients dels efectes que la 
manca d’espais on poder escoltar música, ba-
llar i relacionar-nos està tenint sobre la gent i 
en especial en els més joves, però és clar que 
uns dels efectes directes que té la nostra acti-
vitat sobre el benestar és millorar la salut del 
cor, el to muscular, l’equilibri i la coordina-
ció, incrementar els nivells d’oxitocina i bai-
xar els nivells de cortisol activant el nostre sis-
tema nerviós regulant així l’estrès i l’ansietat, i 
experimentant una sensació de pau i felicitat 
que tots aquells que hem passat anys a les sa-
les podem confirmar cada dia veient els som-
riures i les expressions de satisfacció i felicitat 
del públic a la sortida dels concerts.
així doncs, no és estrany que ens estiguem 
ballant a sobre i que esperem amb impacièn-
cia que arribi el moment d’assistir de nou a es-
pais com les sales, en els quals puguem tornar 
a ajuntar-nos, a riure, a relacionar-nos i a sen-
tir-nos persones que formem part d’un mateix 
col·lectiu amb un objectiu comú, que és ser 
una mica més feliços.

Ens ballem a sobre

“Esperem impacients 
el moment de tornar  

a assistir a espais com 
les sales, on puguem 

tornar a ajuntar-nos, a 
riure, a relacionar-nos 
i a sentir-nos persones 

que formem part 
d’un mateix col·lectiu”
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opinió
oriol orfila
prESidEnt aSSociació dE productorS i EditorS fonoGràficS i vidEoGràficS catalanS (apEcat)

“La campanya 
#MusicaKm0 per la 

promoció de la música 
produïda a catalunya 

s’ha concretat en 
la creació d’un hub 

de playlists catalanes 
sota el paraigua 

#MusicaKm0 
amb voluntat de 

continuïtat futura”

malgrat que les dades del 2020, almenys pel 
que fa al sector discogràfic, no compliran els 
pitjors auguris, és evident que el nostre eco-
sistema haurà estat un dels que més han patit 
durant aquests mesos de pandèmia. Segons 
les dades recollides per l’AnUARi de lA músiCA i 
les associacions catalanes, les vendes del sec-
tor discogràfic han caigut un 5% pel que fa al 
format físic i un 17% pel que fa al digital. les 
xifres del sector editorial, en canvi, costarà 
més de saber-les, ja que per la seva naturale-
sa tenen un decalatge temporal, però la pre-
visió de la Societat General d’autors i Editors 
(SGaE) és que hi haurà una baixada que pot 
arribar al 30%.
conscients de la gravetat de la situació des 
de l’inici de la pandèmia, des de l’apEcat 
vam treballar incansablement per mirar de 
mitigar-ne els efectes sobre el nostre sector i 
durant tot el confinament vam mantenir múl-
tiples reunions amb la conselleria de cultura 
i els representants de l’icEc per tal de tras-
lladar la situació del sector discogràfic i edi-
torial i aconseguir el màxim d’ajut possible. 
aquesta feina va cristal·litzar en subvenci-
ons per a les despeses de funcionament de 
segells i entitats culturals durant la crisi sani-
tària, que han estat molt importants per aju-
dar les nostres empreses.
també vam considerar que era fonamen-
tal la sensibilització del públic sobre la situ-
ació d’artistes i discogràfiques i vam posar en 
marxa la campanya #confinatambmúsiques, 
que va tenir un ampli ressò als mitjans. a més, 
amb el suport de l’icEc, a final d’any es va en-

gegar la campanya #musicaKm0, destinada 
a la promoció del consum de la música pro-
duïda a catalunya, que ha tingut una àmplia 
difusió tant a la televisió i la premsa com als 
mitjans digitals. la campanya s’ha concretat 
amb la creació d’un hub de playlists catalanes 
sota el paraigua #musicaKm0, amb voluntat 
de continuïtat futura.
i, de manera paral·lela, hem mantingut com 
sempre les nostres activitats habituals d’inter-
locució amb la ccma, l’aGEdi, promusicae, 
la nostra presència a la Junta directiva de 
l’acadèmia de la música catalana, l’elabo-
ració de les #llistesapecat i la participació a 
la plataforma actua cultura, on la gerent a 
l’apEcat, Eva faustino, porta la veu cantant 
de tot l’àmbit musical. 
ampliant el focus fora del que és estrictament 
el nostre sector, és evident que les coses no 
han anat bé. malgrat les mil i una declaracions 
que la cultura és un bé indispensable i priori-
tari, la realitat és que un i altre cop les mesu-
res del procicat han perjudicat, crec que inne-
cessàriament, el món de la cultura. tal com es 
va demostrar al concert de Love of Lesbian al 
Sant Jordi, amb les precaucions adequades la 
cultura és segura, i ens fa l’efecte que les em-
preses de música en directe han estat castiga-
des innecessàriament. 
per últim, l’any ens ha portat també notícies 
tan desagradables com l’empresonament de 
Pablo Hasél, que posen en qüestió l’existència 
d’una veritable llibertat d’expressió. tot ple-
gat, un marc força lamentable en el qual ens 
veiem obligats a moure’ns.

un marc força 
lamentable
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opinió
Àlex Eslava
prESidEnt productorS aSSoc. dE fonoGramES (paf)

Manuel de Pedrolo: “Convé que la nostra
literatura sigui pregonada i defensada
des d’on es pugui i com es pugui, i si això 
contribueix que algú hi entri o l’estimi,
o la miri simplement amb simpatia, 
creurem que la tasca ha estat excel·lent”. 

Esborrany abreujat de 9 bones pràctiques 
per a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA)
1. Si la ccma té com a missió la promoció de 
la cultura catalana i la contribució a reforçar 
les indústries culturals, una bona pràctica ha 
de ser no construir cultures paral·leles al vol-
tant dels artistes que treballen amb la indús-
tria musical catalana, amb programes on lluny 
de divulgar l’obra de l’artista, aquest hagi de 
fer interpretacions a mida del que la ccma li 
demana, i no pas divulgant la seva obra.
2. fer sonar la nostra música aplicant criteris 
tècnicament reconeguts com a eficients. Si a 
la música li cal sonar, sonar, sonar... per a ser 
descoberta, una bona pràctica ha de ser fer-
la sonar amb les ‘tocades’ i repeticions neces-
sàries, perquè arribi al públic de catalunya i 
així aquest la pugui descobrir i fer-se-la seva. 
3. Sabent que la població de catalunya té 
gustos diversos i variats, en un servei públic 
ha de ser una bona pràctica oferir als ciuta-
dans totes les possibilitats de descoberta, i 
no frustrar subjectivament propostes artísti-
ques i tècnicament impecables, discriminant 
per raons no justificades; és un frau a la po-
blació. cal imparcialitat, igualtat d’oportuni-
tats, no favoritismes. l’audiència té el dret a 
escollir el que li agrada. 
4. Esperit. a la cultura i a la música els cal su-
port i ser estimades. qui la presenta, cal que 
ho faci amb il·lusió per intentar que els ciu-

tadans de catalunya ens n’enamorem i que 
aquesta ens acompanyi en la nostra vida, és 
una bona pràctica.
5. El fons de catàleg de catalunya no sona per 
enlloc. la familiaritat que té amb els ciuta-
dans contribuiria a redescobrir la nostra mú-
sica. l’empatia dels muntadors musicals, im-
prescindibles per a donar-lo a conèixer, tot i 
ser petits grans de sorra, és molt important i 
una bona pràctica. i, per extensió, també a 
les productores externes.
6. mesurar distàncies amb els segells disco-
gràfics com a bona pràctica per tal de garan-
tir la neutralitat i evitar influències en les deci-
sions que es prenguin.
7. una bona pràctica seria reorientar El disc 
de La Marató deTV3, que, lluny de donar di-
fusió a les produccions discogràfiques cata-
lanes de la temporada, les desorienta. és con-
tradictori que una acció solidària perjudiqui 
les empreses culturals.
8. creiem que hi ha molta més música a part 
de la del grup del club Super3 que també se-
ria adequada per a aquest programa o fran-
ja d’edat. Sí al grup del club Super3, però sí 
també a la producció discogràfica familiar. 
caldria calibrar i equilibrar aquestes produc-
cions com a bona pràctica.
9. i una darrera bona pràctica també seria 
consolidar un programa de ràdio i televisió, 
entretingut, en horaris d’audiència i a tv3 i 
a catalunya ràdio, que posés al dia les nove-
tats discogràfiques catalanes. Els nous discos 
i cançons surten cada divendres!

referència: llibre d’estil de la ccma - missió instituci-
onal - criteris - dret a la informació - ús - compromís - 
pluralisme - diversitat - Ètica professional - deures pro-
fessionals - principis - informació general - proximitat - 
conflictes d’interessos - cultura per a infants i joves, etc. 

Convé que la nostra música 
sigui pregonada i defensada 
des d’on es pugui i com es pugui 

“sabent que la 
població de catalunya 

té gustos diversos 
i variats, en un servei 
públic ha de ser una 
bona pràctica oferir 

totes les possibilitats 
de descoberta i no 

frustrar de manera 
subjectiva propostes 

artístiques“
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opinió
Big Mama Montse
vocal Junta dirEctiva dE la unión dE múSicoS (udm)

“des de la udM es va fer 
un seguiment dels ajuts 

dels músics al sEPE; 
es va informar les 

autoritats de la manca 
de coneixement des de 
moltes oficines, i es van 
fer redactar mesures 
extraordinàries des 

del Ministeri de treball 
i Economia social”

la unión de músicos (udm) està formada per 
15 associacions de músics establertes a dife-
rents comunitats autònomes de l’Estat espa-
nyol. Els principals objectius són defensar els 
drets de les i els músics, exercint com a inter-
locutors amb els ministeris, les administraci-
ons dels governs autonòmics i municipals i les 
entitats privades.
després de la declaració d’estat d’alarma, di-
verses associacions de músics integrants de la 
plataforma Estatal por la música (plam) van 
començar a mobilitzar-se. El 3 d’abril del 2020 
van llançar un primer comunicat per denunci-
ar públicament la desprotecció de la professió 
de músic i van manifestar que les mesures eco-
nòmiques d’emergència del govern central i les 
comunitats autònomes excloïen els treballa-
dors músics. El 29 d’abril van presentar a l’in-
aEm l’informe Propostes davant de la crisi co-
vid-19, per fomentar la contractació pública 
dels músics, suggeriments d’àmbit laboral rela-
cionats amb la Seguretat Social, polítiques de 
recuperació de l’activitat, reformes legislatives 
a mitjà termini, etc. l’11 de maig del 2020 es va 
crear la unión de músicos profesionales, for-
mada per 12 entitats, amb un full de ruta, una 
declaració d’intencions i uns estatuts. més tard 
s’hi van incorporar tres associacions més i es va 
canviar el nom per unión de músicos.
quan el govern espanyol va decretar el rd 
17/2020 el 5 de maig amb mesures de suport 
al sector cultural per fer front a la pandèmia, 
es va constatar que pràcticament cap músic 
podria rebre l’ajut, de manera que es van pre-
parar i enviar esmenes amb caràcter d’urgèn-
cia als ministeris de treball, Seguretat Social i 
cultura. després de gestions i reunions, final-
ment el ministeri de cultura s’hi va compro-
metre i es va aprovar el rd 19/2020, de 26 de 

maig, en el qual es van recollir les modificaci-
ons del rd 17/2020. des de la udm es va fer 
el seguiment de la situació al SEpE, informant 
les autoritats de la manca de coneixement del 
tema en moltes oficines, fet que va motivar 
que el ministeri de treball i Economia Social 
redactés unes instruccions a la direcció 
General del SEpE per a l’aplicació correcta de 
les mesures extraordinàries.
a la reunió amb la federació Espanyola de 
municipis (fEmp) es va exposar la problemà-
tica de les cancel·lacions de les festes majors 
i altres actes culturals per part dels ajunta-
ments. Es va crear un document amb recoma-
nacions que va ser enviat a la fEmp, així com a 
les altres federacions de municipis autonòmi-
ques i, en el cas concret de catalunya, també 
als ajuntaments.
la udm ha reclamat també al govern central 
la transposició al dret espanyol de la directiva 
(uE) 2019/790 del parlament Europeu, amb la 
finalitat que els músics puguin cobrar la remu-
neració justa pels drets d’autor i de propietat 
intel·lectual en el marc del mercat únic digi-
tal, i al mateix temps que s’aconsegueixi més 
transparència en els contractes de cessió de 
drets d’explotació.
des de l’inici, i gràcies sobretot a les gesti-
ons del president de la udm, Guillem arnedo, 
s’han realitzat reunions amb representants 
dels diversos partits polítics, tant de les co-
missions de cultura del congrés dels diputats 
com de les comunitats autònomes, on s’ha as-
sessorat en la concessió d’ajuts. també s’ha 
establert una comunicació permanent amb 
secretaris d’Estat de ministeris –així com amb 
alts càrrecs públics i polítics de primera línia– 
per aconseguir l’esperada implementació en 
lleis de l’Estatut de l’artista. 

El naixement de la 
unión de Músicos
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el primer any de pandèmia ha suposat per al sector 
un cataclisme i ha forçat al mateix temps a sobreviure 
amb un gran aprenentatge. la indústria musical ha après 
que hi ha coses que han canviat i altres que hauran de 
fer-ho en un futur immediat. ens trobem davant una 
societat que molta gent qualifica cada vegada de més 
insolidària i misantropa, a la vegada que avesada a les 
noves tecnologies. tot i això estem obligats a cooperar 
quan la vida es complica per conèixer-nos millor. per 
primera vegada, en aquest reportatge 50 veus del sector 
reflexionen sobre com superar pors i posar en marxa 
reptes que ens permetran sobreviure i viure de nou de 
la feina més harmoniosa del món: la música. 

El futur de la música

venim d’anys forts, on semblava que anàvem 
a més. és un parèntesi en què allò consagrat 
lluita per no acabar en l’oblit i en què les nove-
tats han rebut un pal molt gros. Ens en sortim 
a poc a poc, adaptant-nos i sense estar atu-
rats, ni per treballar ni per reivindicar drets.

hi ha més de 800.000 famílies sense treballar 
des de fa més d’un any. milers de grans pro-
fessionals necessiten tornar a la feina. El futur 
passa per un sector reconegut i regularitzat, 
perquè hem vist que sense això les dificultats 
per la crisi són molt més grans.

Si vius la música amb passió, totes les genera-
cions poden ser sensacionals. El 2021 el veig 
amb preocupació, sobretot pel futur dels jo-
ves que comencen. El més important com a 
compositor és fer obres que sedueixin els in-
tèrprets que faran de vehicle amb el públic.

l’any 2020 quedarà en la memòria de tots els 
músics malgrat que sigui el que més voldrem 
oblidar. també ha estat el moment de creació 
de la unión de músicos (udm), una federació 
estatal que està realitzant un paper crucial en 
la defensa i millora de la nostra professió.

venim d’una situació de precarització. no te-
nim cnaE propi ni un conveni col·lectiu. la 
nostra manera de treballar no té cabuda al 
marc legal laboral actual. Ens ofereixen unes 
ajudes a les quals no podem accedir, fet que 
demostra que no entenen el nostre sector.

dani alba
sondE3 ProduccionEs

Lydia alonso
PortavEu aLErta roJa

Joan-albert amargós
Músic i coMPositor 

Guillem arnedo
PrEsidEnt uniÓn dE Músicos

robert Ballester
tEcnicat - tècnics dE L’EsPEctacLE

TEXT: HELEnA M. ALEgrET 

50 respostes
per saber
d’on venim,  
on som  
i cap on 
hem d’anar
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la legitimació social que cada vegada més té 
l’educació artística ajuda al creixement del 
nombre d’aprenents de música. molts estudis 
psicopedagògics manifesten els beneficis de 
la música per al desenvolupament del cervell i 
l’adquisició d’hàbits d’estudi i de treball.

és important la declaració de la cultura com a 
‘bé essencial’, però cal dedicar-hi els recursos 
necessaris. tot i que ens hem reinventat per 
ser compatibles amb les mesures de segure-
tat, ens sentim zombis lluitant per tornar sen-
se el compromís de les administracions.

les Escoles de música d’iniciativa privada 
han derivat la formació al model híbrid i online 
quan s’ha pogut. l’Emipac ha estat rellevant 
a l’hora de cercar solucions tecnològiques, le-
gals i administratives. ara cal que l’adminis-
tració executi un pla de xoc que sigui real.

El periodisme ve d’una sacsejada de prioritats 
informatives i n’ha sortit més urgent i inqui-
et. Ens trobem en una pausa tensa. El repte és 
fer-ho tot millor i fidelitzar l’audiència perquè 
s’avingui a pagar per als continguts, tot plegat 
enmig d’un context de fragilitat empresarial.

un any després de l’esclat de la pandèmia ve-
iem com es consolida un dels pitjors i més pe-
rillosos escenaris possibles: la cronificació de 
les restriccions sanitàries sense límit a l’horit-
zó. aquest fet condemna el retorn de la músi-
ca en directe a la resiliència militant.

hem d’anar a un posicionament en xarxa més 
internacional de la nostra música d’arrel que 
ens permeti enriquir-nos mútuament. obrir-la 
encara més cap a altres àmbits, i fer-la arribar 
a altres públics. cal potenciar, fomentar i nor-
malitzar la presència del folk als mitjans.

amb caràcter d’urgència cal millorar la con-
tractació, subvencionar els projectes i obres 
directament als músics, ajudar les associaci-
ons sense ànim de lucre amb voluntat de tre-
ballar per la cultura, divulgar repertoris i in-
vertir en programació pública de música.

Segons càlculs del conca, la música en viu 
ha patit un descens en la facturació del 87% 
respecte al 2019. mentre no arriba certa nor-
malitat cal analitzar els canvis de consum cul-
tural durant la pandèmia i les conseqüències 
en l’assistència a esdeveniments presencials.

la tradició festivalera a catalunya passava el 
millor moment, i ara toca fer pedagogia amb 
la part de la societat que criminalitza l’activi-
tat perquè és massificada. Sempre hem estat 
al costat de les persones i del seu temps de 
gaudi. no podem llençar la tovallola.

El context actual tendeix a la fragmentació, la 
verticalitat i l’alienació. Som en un punt d’in-
flexió que ens permet i ens fa replantejar els 
models. hem d’anar cap al treball en xarxa i 
interdependent, des del respecte, on tots els 
agents som necessaris.

venim de la pitjor crisi a la cultura. Seguim 
despertant lentament del malson per la situ-
ació sanitària però també per la mala praxi de 
les administracions. hem d’aconseguir que 
la cultura sigui respectada fins al punt de ser 
tractada realment com un bé essencial.

El 2020 els sectors culturals units vam inici-
ar la reivindicació del 2% del pressupost per 
a la cultura. després d’un any de pandèmia, 
treballant des de cultura Segura per la repre-
sa d’activitats hem aconseguit el compromís 
d’arribar al 2% a la nova legislatura.

venim de la multiplicació que no suma, ‘u per 
u igual a u’. Estem en estat de xoc, i al sector 
de la música la pandèmia l’ha agafat sense ha-
ver fet els deures. caldria girar el mitjó i optar 
per l’aprofitament de recursos, la cooperació, 
la solidaritat, l’ànima i la generositat.

venim de la falta d’infraestructures per de-
senvolupar una carrera musical estable, de la 
falta de reconeixement per part de les admi-
nistracions públiques i privades, de la neces-
sitat de fer valdre que més enllà de les portes 
de barcelona hi ha més vida musical...

veníem d’un moment molt bo en la internaci-
onalització del jazz, s’han creat sinergies, cir-
cuits, intercanvis i col·laboracions freqüents. 
Ens adonem que podem seguir endavant i op-
timitzar i agilitzar negociacions sense la ne-
cessitat de desplaçar-nos. de tot s’aprèn!

Pere Bayona
trEsorEr acEM – EscoLEs dE Música

Joan cañagueral
FEdEraciÓ cat dE sociEtats MusicaLs

sergi díaz
dirEctor EMiPac - EscoLEs PrivadEs

Jordi Bianciotto
PEriodista MusicaL – PrEMi arc 2020

dani castellano
dirEctor saLa stroiKa

carol durán
dirEctora artística tradicionàrius

Big Mama Montse
PrEsidEnta sociEtat dE BLuEs dE Bcn

ramon castells
àrEa dE conEixEMEnt dEL conca

Ester Bonal
dirEctora EscoLa xaMFrà

Joan casulleras
dirEctor EL GEnio EQuivocado

Eva Faustino
PLataForMa actua cuLtura 2%

Lluís cabrera
PrEsidEnt FundaciÓ taLLEr dE Músics

Miguel Ángel cruz
coordinador Músics dE tarraGona

rosa Galbany
dirEctora Jazz i aM

Laura duran
dirEctora artística canEt rocK

AnuAri dE LA MúsiCA 2021    29



El futur de la música

les limitacions imposades pel covid ens han 
fet esprémer la imaginació, hem avançat anys 
en el pla tecnològic i hem creat concerts i fes-
tivals virtuals i en streaming, un fet impensable 
abans. la música és un bé cultural de primera 
necessitat, cal ser positius en el futur.

Si érem amants de la improvisació, l’esclat de 
la pandèmia ens ha multiplicat per mil aquest 
defecte i n’hem fet una arma de supervivèn-
cia. voldríem pensar que arriba l’hora de cen-
trar-nos i treballar amb aquella planificació 
que –qui ens ho havia de dir– ara enyorem.

Estem vivint temps d’incerteses constants. 
només els més tossuts i compromesos resis-
tiran. cal seguir treballant per buscar proto-
cols i sistemes que, en cas d’una nova pandè-
mia, es duguin a la pràctica efectiva i així evi-
tar que el sector es destrueixi de nou.

El covid-19 ens ha ofert una oportunitat única 
de canviar el que feia anys que s’estava mal-
metent i dignificar la professió. cal generar 
formació especialitzada per a nous professi-
onals i vies d’inversió perquè els joves puguin 
crear empreses seguint tots els protocols.

tot i l’aturada dels directes, la creativitat bull 
més que mai i l’hem de canalitzar en nous es-
pais i formats. com a programador veig clau 
feminitzar tots els rols creatius i de la indús-
tria, i explorar els territoris on s’esvaeix la dis-
tinció entre música infantil i adulta.

després d’un any que ha fet trontollar tan-
tes coses, més que mai el taller de músics - 
ESEm prepara joves músics en l’excel·lència 
per comprendre i incidir en una societat que 
canvia ràpidament. Som conscients que l’art 
fa del món un lloc millor i més just.

la identitat col·lectiva es transmet gràcies al 
patrimoni cultural. l’‘arrel’ permet als artistes 
d’avui singularitzar les creacions. diferenciar i 
posar en valor és bàsic en un món globalitzat. 
la tradició com a motor creatiu posa el passat 
al servei del present i el futur.

per culpa de la debilitat del sector davant 
l’administració pública, el 2020 ha estat el 
pitjor any de la música en viu. Esperem que 
l’acord assolit amb el col·legi de Secretaris, 
interventors i tresorers d’administració local 
serveixi per revertir aquesta situació.

les eines digitals han aportat oxigen al sector 
musical durant el 2020, i algunes han vingut 
per quedar-se i obrir noves possibilitats. però 
la música en viu i les trobades presencials són 
una experiència única i insubstituïble i les tin-
drem de nou a vic aquest setembre.

des del 2005 tenim per objectiu transformar 
i democratitzar l’ecosistema musical català. 
tot i les dificultats del moment, enguany s’hi 
ha incorporat lleida i ja som sis seus que tre-
ballem en xarxa, esperant que aviat s’hi pugui 
afegir la casa de la música de tarragona.

hem après a improvisar, innovar i gestionar 
la frustració per projectes cancel·lats. però 
vivim moments molt emocionants, concerts 
únics i irrepetibles en què som més consci-
ents del poder transformador de la música. 
continuarem fent-ne i celebrant la vida.

és un bon moment per cantar: ‘tant se val 
d’on venim, si del sud o del nord; ara estem 
d’acord, estem d’acord, una professió ens 
agermana; cultura al vent, un crit valent, te-
nim un nom, el sap tothom: #culturaSegura’. 
l’amor i l’humor són l’única sortida.

després de sis anys de reptes apassionants al 
segell, l’arribada del covid ha implicat pèrdu-
es econòmiques i desgast emocional, però no 
hem parat d’editar música i retornar valor a la 
música gravada que el fast consuming ha dei-
xat en un segon pla. discos, discos i discos.

El liceu proposa repensar l’òpera per fer-la ar-
ribar a tothom, mantenint les veus com a part 
fonamental de l’adn. planteja l’òpera com un 
punt de trobada de les arts i reflexiona sobre 
la cultura i el seu simbolisme. i aprofita el 175è 
aniversari per reimpulsar la institució.

vam viure un 2019 de rècord al sector musi-
cal, amb més concerts i entrades venudes que 
mai. per a moltes empreses la situació avui és 
crítica. per això, ara ens toca remar, confiar 
que som en el camí de la curació i viure amb il-
lusió la feina que fem. Ens en sortirem!

imma Grimalt
MàstEr ManaGEMEnt & Music Production

Marçal Lladó
dirEctor BanKroBBEr

xavi Pascual
dirEctor ProMoarts Music

Jordi Herreruela
dirEctor FEstivaL cruïLLa Bcn

Martí Marfà
dirEctor artístic FiM dE viLa-sEca

susanna Piquer
dirEctora EsEM – taLLEr dE Músics

Lídia Hinojo
GErEnt Fira MEditErrània dE ManrEsa

albert Mas
dirEctor FM GruP

Montse Portús
dirEctora ExEcutiva MMvv

david Lafuente
saLa saLaMandra – casEs dE La Música

Joan oller
dirEctor GraL. PaLau dE La Música

Jordi Puig
dirEctor u98 Music

Meri Lane
codirEctora LuuP rEcords

valentí oviedo
dirEctor GraL. Gran tEatrE dEL LicEu

tito ramoneda
vicEPrEsidEnt aPM – tHE ProJEct
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partim d’una zona de confort on una falsa re-
alitat indicava que tot anava més o menys bé. 
Ens hem trobat amb la dura realitat. Ens en 
sortirem si som capaços d’aconseguir una re-
gulació, històricament reclamada, que tingui 
en compte la realitat amb les especificitats.

venim d’una situació precària, amb una indús-
tria molt fràgil. l’aturada ha abocat el sector 
a dependre dels ajuts públics per sobreviure. 
tot i que s’ha avançat en aquest sentit, encara 
cal un pla d’ajut o ens trobarem amb un camp 
erm a molt curt termini.

Josep reig
PrEsidEnt Musicat

toni revés
dirEctor caFè dEL tEatrE dE LLEida

El darrer any 2020 el públic ha constatat el 
sentit essencial de la indústria musical i la ini-
ciativa privada ha estat al peu del canó quan 
l’entorn s’ensorrava. però aquest no hauria de 
ser el model quan tot falla. cal que les institu-
cions exerceixin els deures amb urgència.

hem reaprès a mirar cap al futur. El covid ens 
ha pres el temps valuós per al nostre dia a dia, 
però alhora ens ha ajudat a veure des d’una al-
tra perspectiva una feina –i una passió– que 
ens tenia encegats per la rutina. veig el futur 
amb un conjunt d’accions online i offline.

venim d’una idea de la música popular com 
a simple entreteniment que la pandèmia ha 
aguditzat. què ens trobarem al sortir: la crisi 
econòmica anunciada? l’eufòria també anun-
ciada? i sobretot la necessitat de corregir les 
deficiències estructurals del sector.

ixent sampietro
dirEctor èxits ManaGEMEnt

Louise sansom
dirEctora HiddEn tracK rEcords

Gerardo sanz
dirEctor Fina EstaMPa

d’on venim? militàvem en la música en viu, 
amb dos bolos diaris i un públic entregat a la 
cultura. on som? un any tancats i fer directes 
amb aforament covid és inviable. on cal anar? 
tots estarem vacunats i tornarem a ser d’on 
venim. Seguirem militant en la música en viu.

Els reptes ineludibles de la música són apos-
tar per les col·laboracions públiques-privades 
en la confecció d’estratègies conjuntes, dotar 
de seguretat laboral i jurídica els agents impli-
cats i promoure el consum cultural com a eina 
de construcció social.

Fede sardà
dirEctor saLa Luz dE Gas

Kiku vallina
QaM Produccions

la pandèmia ha trencat en sec una dinàmica 
positiva per a la música a catalunya. hem to-
pat de cara amb limitacions d’aforament, for-
mat i horaris. Ens caldrà recuperar el públic i 
dinàmiques de consum cultural, i veurem quin 
teixit d’indústries culturals ens ha quedat.

les noves tecnologies individualitzen els en-
torns virtuals col·lectius. cal apostar per un 
relleu generacional i emergent, perquè les no-
ves generacions aprenguin sobre l’escenari el 
que no es pot aprendre a les escoles de músi-
ca ni als conservatoris.

núria segovia
Productora d’EsdEvEniMEnts vEsc

Elisabeth ventura
dirEctora GErEnt JaM sEssion

venim d’una llarga tradició d’ensenyaments 
de música clàssica amb reconeixement inter-
nacional on els estudis de jazz i música mo-
derna se sumen al concepte d’excel·lència. 
l’artista crea projectes musicals, viables eco-
nòmicament i amb compromís social.

Maria serrat
dirEctora GraL. consErvatori LicEu

venim de l’era on la preocupació era la pira-
teria tant dels suports físics com de les des-
càrregues lliures. la preocupació ja ha quedat 
lluny, i avui no té cap sentit quan la gratuïtat 
de la música està consentida per la mateixa 
indústria, com els serveis d’escolta gratuïta. 

xavi vilar
dirEctor rGB suPorts

venim de recórrer el país amb la música, de 
caminar amb la contracultura i les manifesta-
cions culturals que han teixit lluites socials. 
tornem a ser en un punt històric com a identi-
tat i cultura. cal fer de la música i la cultura ei-
nes de transformació de la societat.

Litus tenesa
dirEctor ProPaGanda PEL FEt!

El futur del negoci passa per saber entendre 
les tendències de consum de l’anomenada ge-
neració z. cal saber adaptar el reclam artístic 
a un nou patró de consum caracteritzat per la 
immediatesa, el ‘temps real’ i la hibridació de 
plataformes de comunicació.

José zagazeta
dirEctor La cuPuLa Music

El 2020 s’han ofegat les principals fonts d’in-
grés dels músics i alhora la música enregistra-
da ha esdevingut una de les companyes im-
prescindibles per sortir il·lesos del confina-
ment. En aquest desconcert, reclamar drets i 
compartir informació ha estat clau.

ignasi terraza
vocaL aMJM – Músics dE Jazz

amb el clam #Elúltimoconcierto, durant qua-
tre setmanes vam visibilitzar la complicada si-
tuació de les sales arran del tancament forçat 
pel covid-19. hem activat la petició de suport i 
més ajuts públics perquè cap sala de concerts 
hagi de tancar portes de manera definitiva.

carmen zapata
GErEnt asacc - saLEs dE concErts
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opinió
Miquel Curanta
dirEctor dE l’inStitut català dE lES EmprESES culturalS (icEc) 
dEl dEpartamEnt dE cultura dE la GEnEralitat dE catalunYa

“Les aportacions que 
hem fet al sector 

de la música durant 
el 2020 han doblat 
pràcticament les 
de l’any anterior 
i han assolit una 

xifra de 13,95 milions 
d’euros (respecte 
als 7,22 del 2019)”

El març del 2020 el virus del covid-19 colpeja-
va el món. i entre els més colpejats, com a mí-
nim pel que fa als efectes econòmics –i tam-
bé anímics– de la pandèmia, hi ha hagut els 
professionals, les entitats i les empreses que 
es dediquen a la música arreu del món, des 
dels i les artistes més modestos fins als orga-
nitzadors de grans festivals. no cal explicar el 
que tots sabem: l’aturada forçosa per evitar 
l’expansió del covid-19 ha tingut, i té encara, 
afectacions molt greus en la indústria musical 
de casa nostra.
conscients d’aquest efecte devastador en la 
música i en els i les professionals que s’hi de-
diquen, i especialment en la música en viu, ja 
des del primer moment des de l’institut català 
de les Empreses culturals del departament 
de cultura hem reaccionat amb prestesa, a 
partir d’una interlocució fluida amb els repre-
sentants de totes les baules del sector, per 
donar resposta a les seves necessitats. fruit 
de les primeres converses, el 19 de març del 
2020 vam obrir una línia de finançament per 
tal de fer front a les necessitats d’actiu del 
sector –el risc es cobria amb el fons de ga-
rantia del departament de cultura, del qual el 
sector musical va rebre 3,6 milions d’euros– i 
hem posat en marxa dues línies de subvenci-
ons específiques per minimitzar els danys ge-
nerats per les mesures anticovid al sector. 
també hem augmentat les dotacions de fins 
a 26 línies de subvencions, i hem flexibilitzat i 
adaptat totes les bases dels ajuts de què dis-
posem per respondre de manera més robus-
ta a la crisi. de les 50 línies que convoquem 
anualment, amb una dotació de 61,95 milions 
d’euros el 2020, n’hi ha 9 que s’adrecen espe-
cíficament al sector musical, que, alhora, es 
pot acollir a 7 línies més. arran dels canvis, les 
aportacions al sector de la música durant l’any 
2020 han doblat pràcticament les de l’any an-
terior, i han assolit la xifra de 13,95 milions 
d’euros (respecte als 7,22 del 2019). 

a banda, des de l’icEc hem treballat en altres 
iniciatives i ajuts als quals les i els professio-
nals de la música també s’han pogut acollir i, a 
més, hem esmerçat esforços i recursos a aju-
dar en la recuperació de l’activitat cultural, ar-
ticulant campanyes en mitjans, treballant en 
plans de desconfinament o, simplement, do-
nant suport a iniciatives i campanyes orques-
trades des del sector per superar la crisi, per 
buscar alternatives que permetessin seguir 
l’activitat de la manera més normalitzada pos-
sible i per reactivar el consum de música en 
viu i enregistrada. En són exemples la iniciati-
va Salacat, la campanya de l’apEcat música 
Km.0, l’ajut per a l’assaig clínic a la sala apolo 
i la Setmana de la cultura de la ccma, i molts 
altres projectes i iniciatives que s’han anat de-
senvolupant el 2020 i el 2021 i en els quals el 
sector ha tingut el nostre suport.
però en un balanç d’un any tan complex com 
el 2020, no podem parlar només de xifres, de 
dotacions i d’ajuts concedits. Era la nostra 
obligació –encara ho és, la crisi no ha passat– 
posar a disposició del sector musical i del sec-
tor cultural tants recursos com fóssim capa-
ços de posar en marxa. però hi ha altres mane-
res d’ajudar, més intangibles, que també hem 
engegat des de la modèstia i partint de l’es-
colta activa de les necessitats del sector. 
podem dir, sense embuts, que hem batallat 
braç a braç amb les i els professionals de la 
música contra el covid-19, contra un virus que 
no es veu però que durant molts mesos ha pa-
ralitzat el món i encara el tenalla. i potser sí 
que no ens hem pogut bellugar, però entre 
tots hem aconseguit –i seguim lluitant perquè 
així sigui– que la música no pari de sonar. des 
de l’institut català de les Empreses culturals 
seguirem amatents a aquesta lluita, al costat 
del sector, fins a vèncer aquest enemic mi-
croscòpic que tant de mal ha fet en un sec-
tor clau de l’activitat cultural i social d’un país 
com és catalunya.

Que la música no pari
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Música i institucions públiques

opinió
daniel granados
dElEGat dE drEtS culturalS dE l’inStitut dE cultura dE barcElona (icub)

“Fem cultura de 
Barcelona s’afegeix 

al debat internacional 
sobre drets culturals 
amb un pla de ciutat 
específic i 9 mesures 

de govern i 
100 accions”

Encara immersos en plena pandèmia, cal re-
conèixer un element substancial per entomar 
els reptes de futur: plou sobre mullat. a nin-
gú se li escapa que el 2020 previ a la pandè-
mia comportava reptes importants pel que fa 
a l’àmbit cultural en general, i de manera molt 
significativa, al teixit musical. la lluita contra 
la precarietat dels músics quant a les formes 
de contractació, la dificultat d’accedir als es-
pais d’experimentació i creació, els proble-
mes normatius per a l’exhibició de música, 
la necessitat d’innovar i de garantir l’accés a 
continguts a la ciutadania de manera trans-
versal, el foment de projectes que vinculin 
música, participació i educació, o la urgència 
de reconèixer en un sentit ampli la intercultu-
ralitat de la nostra societat eren qüestions que 
ja teníem sobre la taula. 
la pandèmia ha fet evident que la participació 
en la vida cultural és una necessitat per a tots 
els segments de població; en el confinament, 
des de casa, la ciutadania ha protagonitzat 
moments de creació, solidaritat i compromís 
col·lectius, i també s’ha abocat a tenir a prop, 
conèixer i créixer amb les expressions cultu-
rals necessàries per entendre la situació que 
vivíem. El sector cultural ha fet un pas enda-
vant amb una generositat sense precedents, 
amb noves iniciatives fruit de la reflexió im-
mediata i la constatació del seu paper fona-
mental com a espai de trobada. tanmateix, 
la pandèmia també ha evidenciat la precari-
etat de molts treballadors i treballadores cul-
turals, mancats de mecanismes de protecció, 
i ha provocat una gran incertesa sobre el futur 
de projectes públics i privats.

l’ajuntament de barcelona ha dut a terme 
tres plans de xoc dotats amb un pressupost 
global de 9,5 milions d’euros per donar suport 
als sectors culturals a curt termini i entomar 
reptes estructurals que arrosseguen i, a la 
vegada, facilitar l’accés de la ciutadania a la 
vida cultural. Els plans han creat estratègies 
i facilitat recursos per donar resposta a curt 
termini a les urgències de l’impacte del covid 
amb apostes significatives com la realització 
del Grec o la mercè en un context d’extrema 
incertesa o el Sala bcn de la mà de l’aSacc 
–un exemple de coproducció de polítiques 
públiques amb el teixit musical de la ciutat– 
o les beques per a la creació i les subvenci-
ons extraordinàries, i d’altra banda han incor-
porat una mirada que dibuixa una sortida de 
la crisi i que entoma els reptes estructurals.
El pla de drets culturals ‘fem cultura’ de 
barcelona s’afegeix al debat internacional so-
bre drets culturals amb un pla que incorpora 
un marc de reflexió polític ambiciós, 9 mesu-
res de govern i 100 accions que tenen l’accés, 
les pràctiques culturals, la innovació, la go-
vernança democràtica, el reconeixement de 
la diversitat, la creativitat, la producció i l’en-
fortiment comunitari amb la ciutadania i els 
agents sectorials com a consideracions cen-
trals. la música, un dels contextos culturals 
més oberts i amb enorme capacitat de crear 
punts de trobada i interacció social, és un dels 
principals àmbits per reconèixer, consolidar i 
crear nous drets culturals que ens facilitin, a 
través d’estratègies compartides amb el teixit 
i la ciutadania, una sortida de la crisi que doni 
resposta als principals reptes del segle xxi.

Barcelona 
i el dret a la música
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opinió
Albert Piñeira
vicEprESidEnt SEGon dE la diputació  
dE Girona i diputat dElEGat dE cultura

La Cultura per  
a la ciutadania
la cultura ha viscut el 2020 una situació d’excepcionalitat i de rein-
venció per poder donar resposta a les circumstàncies que s’han pre-
sentat. la cultura com a bé essencial ha estat un bon acompanya-
ment per a la ciutadania en els moments complicats que hem viscut. 
tant la declaració universal dels drets humans com l’Estatut d’auto-
nomia de catalunya posen un èmfasi especial en la necessitat de fo-
mentar la creació, l’expressió i la manifestació artístiques al territori. 
l’accés a la cultura és sinònim de benestar. 
no podem obviar que la pandèmia mundial provocada pel covid-19 
ha tingut efectes directes en la gestió del Servei de cooperació 
cultural. la diputació de Girona va iniciar el 2020 amb totes les con-
vocatòries de les línies de subvencions de concurrència competiti-
va aprovades anticipadament i amb el període de sol·licituds obert. 
durant l’estat d’alarma es va acordar aprovar de manera excepcional 
tots els canvis i anul·lacions que estiguessin directament relacionats 
amb la crisi sanitària, i d’aquesta manera vam garantir que les enti-
tats i les empreses que havien sol·licitat la subvenció i havien tingut 
despeses poguessin rebre l’ajut. des de la nostra institució podem 
afirmar que els municipis s’han esforçat a contractar i a programar, 
per poder donar resposta a les necessitats culturals, i també emoci-
onals, de la seva població. 
l’any 2020 els municipis gironins han portat a terme 2.274 accions 
culturals, que abracen les disciplines de música (549 accions), arts 
escèniques (300), exposicions 
(69), cultura popular –contes, ha-
vaneres, sardanes, cobla...– (749) 
i cursos, tallers, educació i arts vi-
suals (607). del global d’aquestes 
accions, un total de 780 –que re-
presenten un 34,3%– s’han des-
tinat a la dinamització de les bi-
blioteques i les sales de lectura, 
malgrat que enguany no era obli-
gatòria la programació en aquests 
espais. és en moments com l’actu-
al que és necessari vetllar perquè 
es garanteixi l’accés a la cultura 
per part de tota la ciutadania, així 
com el dret de tots els agents cul-
turals, sobretot el sector creatiu, a 
recuperar l’activitat.

“cal vetllar perquè 
es garanteixi l’accés 
a la cultura per part 
de la ciutadania, 
així com el dret 
de tots els agents 
culturals, sobretot 
els creatius, a 
recuperar l’activitat”

opinió
joan Carles garcía
diputat prESidEnt dE l’àrEa dE cultura 
dE la diputació dE barcElona

Ara i sempre
auditoris i sales de concerts són, com la resta d’equipaments cul-
turals, espais on alimentar l’ànima, i encara més en temps de pan-
dèmia. Entorns segurs, adaptats a la normativa vigent, que ga-
ranteixen el gaudi de la música, un bé cultural que s’ha demos-
trat essencial.
per mantenir l’activitat cultural en general, i la musical en parti-
cular, amb la represa després del confinament més estricte i en 
un context de prevenció constant, la diputació de barcelona va 
desplegar el 2020 un pla de xoc de 2,2 milions d’euros. al costat 
d’ajuntaments, tècnics de cultura, artistes i creadors, s’han im-
pulsat accions de suport tècnic i econòmic en els àmbits de les 
arts escèniques i musicals, però també de les arts visuals, la cul-
tura popular i tradicional, l’art i el patrimoni i les biblioteques.
a més, al llarg dels primers sis mesos del 2021 s’han destinat 
500.000 euros més per compensar les pèrdues per restriccions 
d’aforament, continuant així amb el suport iniciat l’any anterior. 
per ajudar els espectacles en viu, el 2020 vam crear la platafor-
ma audiovisual temporada impossible, que enguany ha continu-
at emetent. i seguim mantenint el suport habitual a festes majors, 
festivals i activitats de cultura popular.
Sabem que no hem aconseguit ni de bon tros normalitzar l’esce-
na, ni tampoc la resta d’activitats culturals –el nombre d’especta-
cles i de públic ho evidencien–, però seguim determinats a man-
tenir i revisar mesures que donin 
aire a les polítiques culturals dels 
ajuntaments i apuntalin el sector. 
tingueu per segur que, de la mà 
de tots els agents implicats en la 
música i la resta de manifestaci-
ons culturals, reforçarem el nostre 
suport fins que calgui.
més enllà dels espais on en po-
dem gaudir de manera comparti-
da, la música és necessària i pre-
sent a les nostres vides, tinguem 
més o menys mesures de confina-
ment. la música no ha deixat de 
ser-hi, tant de manera íntima com 
col·lectiva. la música hi és sempre 
i, per tant, nosaltres també hi se-
rem sempre.

“Hem estat atents 
a garantir la 
continuïtat de festes 
majors, festivals i 
activitats de cultura 
popular, a través 
del fons de prestació 
i convocatòries 
de subvencions”

El futur de la música
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opinió
Estefania rufach
vicEprESidEnta dE l’inStitut d’EStudiS ilErdEncS (iEi)
dE la diputació dE llEida

2020, música 
a contratemps
El març del 2020 el món es va aturar de cop i, de retruc, la cultura i, 
evidentment, també la música. costaria trobar un concepte més in-
versemblant per a la lletra d’una cançó trista, potser un blues. com 
sempre acostuma a passar, la realitat va superar la ficció, però no la 
capacitat de crear fins i tot en els pitjors escenaris.
un cop superat el sotrac del confinament, des de l’iEi es van bus-
car maneres per fer que la música professional no s’aturés i pogués 
anar més enllà dels concerts benintencionats, i sempre gratificants, 
des dels balcons. així van néixer tres propostes diferents. la prime-
ra, Sofamusic, una col·laboració amb lleida televisió per gravar una 
dotzena de concerts des de casa durant el confinament més dur, 
una manera de dir als professionals, més enllà de bones paraules, 
que érem al seu costat. la segona, Essencial - tothom per tothom, 
un concert de l’orquestra julià Carbonell de les Terres de Lleida i 
de l’orquestra Ars Medica, del col·legi de metges de barcelona, en 
homenatge a tots els essencials de la pandèmia i als difunts, emès 
per les cadenes de la xtlc i de la ccma, posteriorment, i per in-
ternet. i la tercera, preludi 2, un concert que obre una nova pro-
gramació de concerts de cap d’any, a càrrec de l’orquestra julià 
Carbonell de les Terres de Lleida, i que enguany es va celebrar a 
tremp, un dels territoris més castigats per la pandèmia. 
i, d’altra banda, es van posar a disposició de noves activitats cul-
turals i musicals tots els recursos alliberats per aquelles que s’ha-
vien anat suspenent, en una clara 
aposta per no aturar la cultura.
i així és com, a empentes i rodo-
lons, encarem aquest encara in-
cert any 2021 amb el compromís 
institucional de seguir fent arribar 
la música arreu, perquè aques-
ta és la manera com els professi-
onals podran treballar, tot i el co-
vid-19, i com el públic tornarà als 
concerts en viu, malgrat les limi-
tacions sanitàries o, quan això no 
sigui possible, a través de les no-
ves plataformes de streaming, que 
han de servir, si més no, per evitar 
una nova aturada total de l’activi-
tat i per estalviar-nos la dura ban-
da sonora dels balcons.

“Quan els concerts 
en viu no siguin 
possibles, 
l’streaming ha 
d’evitar una nova 
aturada total i 
estalviar-nos la 
dura banda sonora 
dels balcons”

opinió
noemí Llauradó
prESidEnta dE la diputació dE tarraGona

Cultura en marxa
la cultura, un dels pilars de l’estat del benestar, ha estat un dels 
àmbits que han patit –i encara pateixen– els efectes de la pandè-
mia. l’any passat, quan va començar tot plegat, a la diputació de 
tarragona vam engegar un pla de xoc perquè aquest i altres sectors 
productius poguessin pal·liar els efectes de la crisi derivada del co-
vid-19 i alhora reprenguessin projectes aturats i també en creessin 
de nous. un any després, el nostre suport ha permès iniciar el camí 
de la recuperació a empreses culturals i professionals autònoms dels 
camps musical, de les arts escèniques o de la cultura popular, entre 
d’altres. Els ajuts que vam crear amb aquest objectiu ja han benefici-
at 122 sol·licitants, que han obtingut gairebé un milió d’euros en con-
junt, i enguany està prevista una nova convocatòria en sentit idèntic. 
les mesures excepcionals s’han afegit a les múltiples iniciatives que 
ja impulsàvem per fer costat a un sector del tot necessari, part de les 
quals hem reforçat per enfortir el sector davant el covid-19. un bon 
exemple n’és l’increment fins a 1,5 milions d’euros de la partida des-
tinada a l’e-catàleg, la plataforma de la diputació de tarragona amb 
què facilitem als ajuntaments la contractació de grups i artistes per 
a espectacles i esdeveniments culturals.
la cultura ha d’esdevenir un dels motors econòmics en aquests 
temps tan adversos. per això cal que es mantingui viva i activa, amb 
una producció continuada, amb continguts diversos i de qualitat que 
arribin a la societat de manera segura i responsable en l’actual con-
text de pandèmia. 
des de la diputació de tarragona 
treballem amb aquest objectiu, 
partint del nostre afany per pro-
moure l’abundant creativitat i ta-
lent artístic del nostre país. les 
nostres escoles i conservato-
ris de música, a tarragona, reus 
i tortosa, en són una mostra pa-
tent, però el nostre suport a la mú-
sica i a la cultura arriba molt més 
enllà, de manera transversal, con-
tinuada i, sobretot, ferma. la cul-
tura ens identifica, ens enriqueix i 
ens fa més grans com a persones 
i com a poble. tenim el deure de 
preservar-la i de potenciar-la. ara 
més que mai.

“La cultura 
ens identifica, 
ens enriqueix i 
ens fa més grans 
com a persones 
i com a poble. 
tenim el deure 
de preservar-la 
i de potenciar-la”
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inversió pública en el sector musical

la reacció de la conselleria de cultura de 
la Generalitat de catalunya al repte plante-
jat per la crisi ha estat notable, urgent i efici-
ent. d’una banda, l’àrea de música de l’insti-
tut català de les Empreses culturals (icEc), 
ha augmentat el 2020 les dotacions a parti-
des destinades a discogràfiques i programa-
cions de música en un 50%, i també ha doblat 
la línia destinada als ajuts singulars. moltes 
d’aquestes subvencions han anat dirigides a 
les associacions sectorials, per ser revertides 
en el mateix sector. les partides destinades a 
l’àrea de públics s’han mantingut, tot i que cal 
notar que des del 2020 el conveni anual subs-
crit amb icat –rebaixat en un 50%– s’ha assu-
mit des d’aquest departament. 
bona part de l’acció de l’icEc per pal·liar els 
efectes de la pandèmia s’ha vist concretada 
en dues accions. la primera d’elles ha estat 
crear una línia des de l’àrea de recursos do-
tada amb més de  3,6 milions d’euros, que ha 
possibilitat a les empreses del sector rebaixar 
la seva asfíxia financera. la segona ha estat 
col·laborar amb l’institut català de finances 
(icf) per a implementar els préstecs deno-
minats ‘cultura liquiditat’, destinats a to-
tes aquelles empreses culturals que han pa-
tit greuges de liquiditat a causa de la crisi del 
covid-19. 
la Subdirecció General de promoció cultural 
també ha incrementat un 13% les seves parti-
des. cal destacar la baixada de la tercera part 

de l’aportació al programa.cat –per la dismi-
nució de música en viu– i l’augment de les be-
ques per a recerca i creació, d’un 467%. En to-
tal, la inversió en música ha crescut un 84%, 
i ha superat la xifra de 19 milions d’euros. per 
comparar magnituds, la inversió del govern 
català al Gran teatre del liceu, l’auditori de 
barcelona i el palau de la música catalana ha 
superat els 19,2 milions d’euros (+30%). 

LEs iLLEs s’EnfonsEn
a les illes balears, la inversió en música s’ha 
reduït globalment un 24% el 2020. és difícil 
d’explicar com en un moment d’ofec de l’àm-
bit cultural la inversió del govern als agents 
sectorials ha estat tan recessiva. Si bé s’ha do-
tat de nous fons l’estrenat institut d’indústries 
culturals de les illes balears (icib), la caiguda 
d’un 42% de les partides de projecció exteri-
or i fires i mercats ha deixat sota mínims les xi-
fres d’inversió pública. Semàfor vermell.

ConTinuA EL riTME VALEnCiÀ
les línies de suport gestionades per l’institut 
valencià de cultura s’han incrementat global-
ment un 12% el 2020. cal destacar l’augment 
d’un 69% en la partida de producció musical, 
tot i que cal lamentar la desaparició dels ajuts 
a la producció discogràfica. la resta d’inversi-
ons han denotat un cert continuisme, amb un 
total de prop de 4 milions d’inversió pública 
en el sector musical. jordi noVELL

Les institucions 
reaccionen a la crisi
després d’un 2019 esperançador, la crisi covid ha posat en escac el sector cultural, i en particular el 
musical. la reacció de la conselleria de cultura de la generalitat de catalunya ha estat ràpida i eficaç 
amb un increment del 84% del pressupost 2020, gràcies als ajuts directes per pal·liar els efectes de 
la pandèmia. de la mateixa manera, la generalitat Valenciana ha pujat un 12% la majoria de partides 
destinades a música, però inexplicablement el govern de les illes balears les ha reduït un 24%.

La Conselleria de Cultura de la generalitat 
de Catalunya ha implementat un important 
esforç a l’hora de plantejar les mesures i els 
recursos per gestionar la crisi del covid.

catalunya

+84%

Els recursos públics destinats a la música 
han crescut al País Valencià (9%), i destaca 
l’augment d’un 69% en els ajuts destinats 
a la producció musical.

País valencià

+12%

sembla inexplicable la reducció de la in-
versió en música del govern Balear, que a 
més ha derivat a l’iCiB els ajuts a la creació. 
El sector, mentrestant, està sota mínims.

illes Balears

-24%
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CATALunYA - departament de cultura
  2019 2020 %

icEc 8.969.728 € 13.716.577 € +53%
Subdirecció Gral. de prom. cult.  1.425.129 € 1.615.041 € +13%
conveni icEc-icf  3.745.400 € -
ToTAL  10.394.857 € 19.077.018 € +º

institut català de les empreses culturals (icec)

  2019 2020 %
ÀrEA dE MúsiCA  4.407.111 € 5.569.488 € +26%
· activitats discogràfiques 320.000 € 472.979 € +48%
· Edició discogràfica i videogràfica   40.000 € 45.105 € +13%
· Subvencions a la promoció  220.000 € 217.440 € -1%
· formacions musicals estables 360.000 € 320.000 € -11%
· activitats orquestres 895.000 € 993.652 € +11%
· programacions de música en viu  804.1 1 1  € 1.200.000 € +49%
· festivals de música 845.000 € 879.734 € +4%
· altres ajuts singulars 498.000 € 1.003.078 € +101%
· cases de la música 400.000 € 425.000 € +6%
· altres convenis 25.000 € 12.500 € -50%

AjuTs dE LEs ÀrEEs TrAnsVErsALs dE L’iCEC 
AdE: Aportacions reintegrables 3.469.357 € 3.572.446 € +3%
· ar genèriques 549.903 € 233.407 € -58%
· ar distr. i explotació espectacles 467.218 € 267.794 € -43%
· ar festivals i cicles 2.452.236 € 3.071.245 € +25%

Àrea de Mercats 610.000 € 621.830 € +2%
· línia d’internacionalització 100.000 € 102.437 € +2%
· primavera pro 150.000 € 150.000 € -
· mmvv 360.000 € 330.000 € -8%
· col·laboracions 0 € 39.393 € -
Àrea de Públics 473.001 € 270.752 € -43%
· creació de públics 19.014 € 25.847 € +36%
· premis  47.250 € 44.905 € -5%
· implementació de plans 6.737 € 0 € -100%
· conveni amb icat  400.000 € 200.000 €  -50%
AdE: Consultories Cultura  10.259 € 21.156 € +106%

Àrea de recursos Línies CoVid_19 - €  3.660.904 € -

ToTAL  8.969.728 € 13.716.577 € +53%

PrésTECs iCf   80.000 € 3.745.400 € +4.582%
· préstecs entitats culturals  80.000 € 20.000 € -75%
· préstecs cultura liquiditat 0 € 3.625.400 € -
· préstecs participatius digitals 0 € 100.000 € -

subvencions en l’àmbit de la música 
de la generalitat Valenciana 

 2019 2020 %

producció discogràfica 70.000 € 0 € -100%

producció musical 650.000 € 1.100.000 € +69%

beques de formació  130.000 € 130.000 € 0%

federació folklore 35.000 € 40.000 € +14%

Suport a corals 35.000 € 40.000 € +14%

fundació albéniz 25.000 € 0 € -100%

fed. Societats musicals  500.000 € 500.000 € 0%

intercanvis societats 1.550.000 € 1.550.000 € 0%

berklee college  30.000 € 30.000 € 0% 
of music

federació dolçainers 35.000 € 55.000 € +57% 
i tabaleters

instruments de les 215.000 € 215.000 € 0% 
societats musicals

fira trovam 120.000 € 140.000 € +17%

ToTAL 3.395.000 €  3.800.000 € +12%

PAís VALEnCiÀ
institut Valencià de cultura (iVc)

  2019 2020 %

institut d’Estudis Baleàrics (iEB)

projecció exterior 607.821 € 350.161 € -42%
fires i festivals   465.790 € 269.764 € -42%
creació  - € 98.000 € -%

inst. indústries Culturals de les illes Balears (iCiB)

creació  - € 101.763 € -%

ToTAL   1.073.611 € 819.688 € -24%

iLLEs BALEArs

font: institut d’Estudis baleàrics

font: institut valencià de culturafont: departament de cultura de la Generalitat de catalunya. imports d’anualitats

subdirecció general de Promoció Cultural
 2019 2020 %

programa.cat  404.572 € 275.076 € -32%
producció municipal i exhibició  711.212 € 739.729 € +4%
projectes artístics – música  163.345 € 253.623 € +55%
beques recerca i creació  36.000 € 204.000 € +467%
beques formació i perfeccionament   60.000 € 60.000 € 0%
línia activitats centres de creació   50.000 € 82.613 € +65%
ToTAL   1.425.129 € 1.615.041 € +13%

direcció general de creació,  
acció territorial i biblioteques 
– equipaments públics musicals

  2019 2020 %

liceu   8.820.803 € 11.583.375 € +31%
palau de la música  1.049.943 € 1.499.943 € +43%
l’auditori  4.972.791 €  6.206.891 € +25%
ToTAL  14.843.537 €  19.290.209 € +30%
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FeMInItzacIó reGressIva
la crisi provocada per la pandèmia ha afavorit 
la programació d’artistes locals, que han do-
blat la presència als cartells amb un 105% més 
de noms dels països catalans i un 126% més 
de presència del català. la mateixa conjuntu-
ra, en canvi, ha reduït la presència i el liderat-
ge d’artistes femenines, que ha caigut un 40%, 
tot i que se n’han beneficiat les formacions 
mixtes. El covid també ha beneficiat els grups 
consolidats en detriment dels emergents, que 
han perdut una quarta part de representants.
l’AnUARi de lA músiCA només ha pogut quantifi-
car 6 dels 12 grans festivals catalans que s’ha-
vien referenciat els darrers quatre anys, per 
bé que per reforçar la recerca –amb un biaix 
diferent a causa de la reducció i canvi de for-
mats de la majoria dels festivals (les nits del 
primavera i Strenes 3.0 poc tenen a veure amb 
els cartells habituals)– s’hi han afegit sis no-
ves cites comparables en dimensió i criteris: 
barnaSants, fes pedralbes, anòlia, Sons del 
món, porta ferrada i Sant boi Sona (alternati-
va local a l’altaveu). tot i això, la tendència ha 
estat similar en els dos casos.
l’àmbit més afectat després de la bona evolu-
ció dels darrers anys ha estat la presència de 
cantants femenines i grups liderats per fèmi-
nes als escenaris, que els darrers quatre anys 
s’havia triplicat i que ara s’ha reduït notable-
ment. les dades recollides per l’AnUARi mos-
tren que s’havia passat de l’11% registrat el 
2016 al 32% del 2019, però el 2020 ha caigut al 
19% de presència de projectes liderats per do-

nes. la xifra s’ha compensat amb un 22% de 
grups mixtos, que pràcticament s’han doblat 
respecte a la temporada anterior. tot i això, 
els cartells amb dones i formacions mixtes als 
festivals catalans ha caigut 3 punts respecte 
al 2019, després d’una tendència a l’alça que 
havia assolit el seu rècord l’any 2019. 
Els festivals anòlia, Strenes i Guitar bcn li-
deren el rànquing amb un terç de programa-
ció d’artistes femenines, tot i que globalment 
sumant els grups mixtos cal destacar els car-
tells paritaris tant de l’anòlia (83%), com del 
tradicionàrius (61%), les nits del primavera 
Sound (47%) i l’acústica (43%). Suspenen en 
aquest àmbit porta ferrada i Sons del món.
la crisi pandèmica ha afectat els sectors més 
dèbils de l’escena, artistes dones i emergents. 
curiosament, el retrocés es produeix quan 
hi ha major acció qualitativa si es tenen pre-
sents estudis i programes en marxa, com el 
darrer informe de l’asociación de mujeres en 
la música (mim), Estudio de género en la in-
dústria de la música en España (gener 2000).
partint del fet que el públic és sobretot feme-
ní, d’entre 30 i 45 anys, mentre que els artistes 
més populars són homes, l’estudi fa evident la 
feminització progressiva en el pla laboral de 
la indústria musical en els últims quinze anys.
del total de treballadors, un 48% són dones i 
el perfil és una dona jove adulta –nascuda en-
tre el 1975 i el 1989–, tot i que encara hi ha un 
gran escull en càrrecs directius d’empreses del 
directe i discogràfiques. no s’hi pot associar 
com a causa la maternitat, perquè l’estructu-

gènere, llengua i emergència als festivals

La crisi afavoreix els 
artistes locals i el català
els festivals que van programar el 2020 han presentat versions reduïdes diferenciades d’anys anteriors, 
sobretot respecte al cartell internacional. per aquest motiu, la contractació d’artistes catalans (70%) 
i en català (43%) han doblat el percentatge respecte a l’any anterior. per contra, la paritat de gènere ha 
retrocedit 3 punts amb el 41% de dones i grups mixtos i un pessimista 19% de propostes liderades per 
fèmines. la crisi també ha perjudicat els artistes emergents, que han perdut 10 punts respecte al 2019. 
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dones, homes i formacions mixtes a les programacions 
dels principals festivals catalans 2020
* Xifra d’actuacions programades

font: Elaboració pròpia
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ra de producció no afavoreix una conciliació 
social i familiar. de fet, l’informe indica que un 
26% de treballadores del sector analitzades 
tenen a càrrec descendència i un 16% afirmen 
que a més d’infants es cuiden d’algun parent. 
l’informe alerta de la sobrequalificació de les 
dones en la indústria de la música, de manera 
que estan infravalorades. Segons la mim, “la 
indústria musical no és capaç de satisfer to-
tes les possibilitats d’ocupació per a les quals 
les treballadores estan o poden estar prepa-
rades”. alhora es parla del ‘terra enganxós’ 
(sticky floor), un concepte que recull el fet que 
hi ha dones que tenen “menys aspiracions” i 
que “renuncien a assumir plena responsabi-
litat”, tot i que n’hi ha que trenquen el patró. 
hi ha diverses accions que pretenen capgi-
rar la tendència, tal com indica l’estudi sobre 
Dones i poder de l’institut català de les dones 
(icd), que ha impulsat la llista de Spotify 
#ballemlliuresiSensepor, o l’anàlisi dels llocs 
de presa de decisió de les dones en el sec-
tor cultural, que ha encarregat el conca a la 
consultoria la Groc. 
la mim insisteix que hi ha una “major presèn-
cia de dones que treballen en els sectors de 
la representació, el màrqueting, festivals de 
música i locals o empreses dedicades a la mú-
sica en directe, i en menor mesura es troben 
perfils femenins en empreses relacionades 
amb els aspectes més tècnics de la indústria, 
com la distribució digital, les editorials o els 
estudis de gravació o producció”. En promo-
ció, màrqueting i comunicació la presència de 
dones arriba al 25,5% i en periodisme musical 
és d’un 5,7%. En la música en directe hi ha un 
12,5% d’artistes, de les quals només un 3,1% 
són intèrprets, i només hi ha un 2,6% de tècni-
ques de gravació en estudi. 
la temporalitat i la precarietat és comparti-
da per dones i homes. la mobilitat ascendent 
és baixa en tots els casos i mostra que la feina 
en el sector tendeix a ser vocacional, tot i que 
elles comencen a treballar amb més precari-
etat i els costa més temps sortir-ne. i aquest 
és precisament un dels factors que dificulta el 
reconeixement de les dones. per la mim, “la 
clau del canvi és construir noves expectatives, 
la meritocràcia, les estratègies adaptatives i 
la resiliència dins la cultura laboral masclista 
imperant del networking que condiciona els 
noms dels responsables de contractació i pro-
moció dels diversos àmbits”. 

tot i això, el 2020 han sorgit noves referents, 
expertes i prescriptores de la indústria mu-
sical que ajudaran a crear un nou cens del 
sector. cada cop hi ha més artistes premia-
des, com sílvia Pérez Cruz, gemma Humet, 
Maria jaume, joana gomila, núria graham 
o Marala, en l’àmbit dels reconeixements ar-
reu dels països catalans. cal subratllar el pa-
per de Maika Makovski, que des del 2018 
presenta l’espai La hora musa a tvE: “és una 
il·lusió que la música torni a la televisió, i tam-
bé una (bella) responsabilitat. Espero que si-
gui un gran programa per regalar-vos”, va 
anunciar ella mateixa a l’inici. la mateixa ca-
dena ha designat la periodista radiofònica 
consol Sàenz com a subdirectora del progra-
ma Efecte Collins, que des del febrer del 2021 
ha programat artistes en directe com núria 
graham, Tribade o Queralt Lahoz. 
“per què les cantants d’orquestra han de ser 
joves i els cantants no?”, es pregunta la peri-
odista Ester plana al programa Guia feminis-
ta de la música, una altra història, que s’emet 
al podcast Les dones i els dies, dirigit per 
montse virgili. plana deixa clar que “en ple se-
gle xxi, les carreres de les artistes encara es-
tan afectades per una idea de la música plena 
de tòpics i estereotips patriarcals”. i, alhora, el 
llibre i l’exposició Dones a les ones, comissa-
riada per Elvira altés al museu d’història de 
catalunya, marca l’inici de la ràdio amb veu 
femenina el 1924, i visibilitza l’aportació de les 
dones al capítol ‘locutores musicals, en au-
tocontrol’, que cita els exemples d’ajo casals 
(terrassa, 1966), Esther duran (barcelona, 
1962) o neus Gonzàlez (lleida, 1986).

talent local I en català
fins l’any passat els artistes més programats 
als festivals catalans eren estrangers i les llen-
gües principals el castellà i l’anglès. la ten-
dència va augmentar el 2019 al 66% de noms 
internacionals. El 2020 la música catalana 
s’ha vist afavorida per la situació pandèmica 
en una mena de discriminació positiva lingü-
ística impensada, i s’ha registrat l’històric del 
70% d’artistes catalans a les 12 principals ci-
tes, el doble que l’any anterior. a més, també 
s’ha doblat la presència de música en català 
amb el 43% dels artistes. de tota manera, això 
no deixarà de ser un miratge si els programa-
dors no continuen tenint cura del talent local, 
i no només quan van mal dades.

Emergència, gènere i llengua als festivals

“Per què les cantants 
d’orquestra han de ser 
joves i els cantants no? 
Les carreres de les 
artistes encara estan 
afectades per una idea 
de la música plena 
de tòpics i estereotips”

EstEr PLana
Les dones i els dies (Catalunya Ràdio)

“Hi ha major presència 
de dones que treballen 
en els sectors de 
la representació, el 
màrqueting, festivals 
de música i empreses 
de la música en directe 
que no perfils tècnics”

asociaciÓn MiM
MuJErEs En La Música
Estudio de género en la  
industria de la música en España

“La història de la 
ràdio amb veu femenina 
va començar el 1924. 
dones a les ones pretén 
visibilitzar la tasca 
desenvolupada per les 
dones a la ràdio musical 
des dels primers temps”

ELvira aLtÉs
Llibre i exposició Dones a les ones

LEs donEs rEcLaMEn
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Artistes catalans i en català a les programacions  
dels principals festivals catalans 2020
* Xifra d’actuacions programades
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les primeres posicions del rànquing d’artis-
tes catalans estan ocupades per la progra-
mació local de l’anòlia, a més del Sant boi 
Sona (altaveu), el tradicionàrius o l’acústica, 
que superen el 90% del cartell, mentre que 
s’han situat a la cua les nits del primavera 
Sound i el Guitar bcn. pel que fa a la llen-
gua, han destacat per la tria de grups i solis-
tes que canten en català els festivals acústica 
(79%), tradicionàrius (76%), Strenes (67%) i 
barnaSants (65%), certàmens amb directors 
artístics que aposten pel teixit cultural. la mí-
nima presència, tot i que superior als darrers 
anys, s’ha focalitzat a les nits del primavera 
Sound (6%) i el fes pedralbes (12%).
El pla de xoc cultural té a veure amb la produc-
ció de Km0, i la llengua n’és un factor princi-
pal. la lingüista carme Junyent, coordinado-
ra del llibre El català, la llengua efervescent, 
explica: “El català pot estar en fase irreversi-
ble d’aquí a vint o cinquanta anys, depèn si es 
mira amb optimisme o de manera moderada. 
crec que abans ens en sortirem, però hi ha 
símptomes negatius amb una caiguda sostin-
guda i accelerada. la gent jove que té el cata-
là com a llengua inicial parla menys català que 
els seus avantpassats i la gent gran que té el 
català com a llengua inicial parla menys català 
que quan era jove. tot això són símptomes que 
la llengua és recessiva o en procés de substi-
tució. Estem deixant els joves sense referents 
en el món audiovisual, el més important per a 
ells perquè els referents surten d’aquest àm-
bit, i en troben ben pocs. El català els resulta 
una mena de llatí, que el pots aprendre a l’es-
cola però que no cal que el parlis”. 
la plataforma per la llengua té per objectiu 
promoure el català com a eina de cohesió so-
cial i amb presència a la cultura. El 2020 l’enti-
tat ha fet un seguiment perquè els ajuts de les 
administracions tinguin en compte afavorir els 
projectes que donen ales al català. també s’ha 
vinculat al barnaSants confederal i a l’ateneu de 
la cançó, que va tenir el reclam de 250 artistes. 
la responsable de cultura de l’entitat, Gemma 
ponsa, que impulsa la campanya Les xifres can-
ten, assegura que “un dels objectius clau és 
corregir una situació, del tot incomprensible, 
que fa que els artistes que canten en català resi-
dents al país valencià, les illes balears, andorra, 
la franja o l’alguer siguin considerats artistes 
‘estrangers’ a l’hora d’obtenir ajuts i subvenci-
ons de la Generalitat de catalunya”. En aquest 

sentit, l’icEc ha informat que el 2021 es canvi-
aran les bases pel que fa a la línia de la música 
en viu i a la segona convocatòria es reflectirà 
que els artistes que cantin en llengua catalana 
seran considerats ‘autoria catalana’, i no caldrà 
que visquin a catalunya.

eMerGèncIa nacIonal
El tercer camp d’anàlisi de les principals pro-
gramacions és la presència d’artistes conso-
lidats i emergents, que amb la pandèmia s’ha 
vist com afavoria els cartells menys arriscats i 
més conservadors. l’aposta per grups novells, 
amb només un 28% dels noms dels cartells, ha 
caigut a la posició més baixa des que es va ini-
ciar el darrer quinquenni el 2016 amb el 22%. 
respecte al 2019 s’ha reduït 10 punts amb un 
notable descens del 40% d’emergents als fes-
tivals. Els certàmens més conscienciats han 
estat l’anòlia d’igualada (83% d’artistes nous), 
el Sant boi Sona (57%), les nits del primavera 
(35%), el Sons de món i l’Strenes (33%). a la 
part baixa hi trobem el fes pedralbes (16%) i el 
Guitar bcn (20%).
la bona notícia és la recuperació de la fim 
vila-seca per al 2021. El director artístic, martí 
marfà, argumenta la necessitat d’apostar pel 
talent jove: “davant de tanta música emer-
gent a l’abast, periodistes, crítics, programa-
dors de fires i festivals hem de fer tasca de 
prescripció i ajudar a destriar el gra de la pa-
lla. per descomptat, en la societat de la infor-
mació el públic hi té un gran paper i contri-
bueix a democratitzar processos, però el cri-
teri dels experts és més necessari que mai”. 
Els directes continuen sent un pilar de l’esce-
na, i per això són essencials els programes de 
suport a la creació i acompanyament que de-
senvolupen cases de la música o la marfà de 
Girona. “la fim vol sumar-s’hi i esdevenir-ne 
un node articulador”, assegura marfà. 
amb tot, les tendències per combinar músi-
ca presencial i virtual ja han fet reflexionar el 
sector sobre com s’intensificarà la necessitat 
de gaudir de l’experiència d’un festival quan 
amazon es mengi el pastís que han començat 
a explotar Spotify i Youtube. com seran els 
festivals del futur? S’ho plantejaran uns pro-
gramadors que no només tindran de competi-
dor el sofà de casa, sinó també oferir una ex-
periència que respongui als valors del públic, 
com la sostenibilitat, i no només econòmica. 
HELEnA M. ALEgrET

“El món audiovisual 
disposa de molt pocs 
referents en català. 
Per als joves d’avui el 
català és una mena de 
llatí; el pots aprendre  
a l’escola però 
no cal que el parlis”

carME JunyEnt
Lingüista

“cal corregir la situació 
que fa que els artistes 
que canten en català a 
les illes, el País valencià, 
andorra, l’alguer o la 
Franja siguin considerats 
‘estrangers’ per obtenir 
ajuts de la Generalitat”

GEMMa Ponsa
Plataforma per la Llengua

“davant tanta música 
emergent, periodistes, 
crítics, programadors de 
fires i festivals hem de  
fer tasca de prescripció  
i destriar el gra de la 
palla. Els experts són 
més necessaris que mai”

Martí MarFà
Director FiM Vila-seca

EL sEctor rEcLaMa
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Artistes emergents i consolidats a les programacions
dels principals festivals catalans 2020
* Xifra d’actuacions programades

font: Elaboració pròpia
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Consum musical a Catalunya

El 2020 ha estat l’any de la pandèmia, que ho 
ha canviat tot també en el sector musical. les 
dades de consum musical no es poden com-
parar amb les xifres anteriors sense remarcar 
l’excepcionalitat de la crisi ni tampoc servei-
xen per pronosticar amb contundència cap 
tendència de futur. la situació sanitària ha 
provocat conseqüències devastadores per al 
sector, tal com es va vaticinar al març quan va 
començar el confinament més dur: concerts 
i festivals ajornats una, dues i fins a tres ve-
gades, sales tancades, gires cancel·lades... i, 
tanmateix, una cosa ha quedat clara: la músi-
ca és un salvavides. Sense la música, què serí-
em? la música és imprescindible.
l’Enquesta de participació cultural 2020, ela-
borada per la Generalitat de catalunya, cor-
robora amb xifres esfereïdores la duríssima 
caiguda d’assistència a esdeveniments mu-
sicals: el 74% de catalans no ha pogut anar a 
cap concert durant l’any pandèmic. i de l’escàs 
26% que ha pogut gaudir d’alguna cita musical 
presencial, el 40% ha assistit a un sol concert, 
el 26% a dos concerts i només l’11% ha anat a 
tres. per posar-ho en context, cal recordar que 
el 2019 els catalans van acudir de mitjana a 4,5 
concerts l’any, mentre que el 2020 ha caigut a 
2,85. per franges d’edat, els més valents han 
estat joves d’entre 20 i 24 anys (39%), seguits 
de les de 25 a 34 (36%) i de 14 a 19 (30%).
dels privilegiats que han aconseguit anar de 
concerts el 2020, només un 35% ha pogut es-
collir un festival, quan l’any 2019 aquesta op-
ció va ser la preferida pel 42%. En aquest cas, 
han estat sobretot joves de 14 a 19 anys (48%), 
seguits per les franges de 20 a 24 (45%), de 35 
a 54 (38%) i de 25 a 34 (37%). per fer-se una 

idea de la davallada, cal tenir en compte que 
el 2020 la mitjana ha estat de 0,55 festivals 
l’any, mentre que el 2019 va ser de 2,2 festi-
vals. aquella temporada un 19% de catalans 
va triar algun festival, i el 2020 s’ha reduït a la 
meitat (9%), i ha passat el mateix amb els ma-
crofestivals, que han caigut del 7 al 3% de ca-
talans. la crisi sanitària serà una estocada per 
als festivals? no ho sabem, però sí que per-
cebem la il·lusió que desperta entre el públic 
el fet que el primavera Sound i el Sónar ja ha-
gin anunciat els cartells del 2022. les ganes hi 
són, i després de la pandèmia es pot produir 
un efecte rebot.
de fet, quan es demana als enquestats els mo-
tius que els han impedit assistir a un concert, al 
quart lloc apareix per primer cop la pandèmia 
amb el 19%, quan normalment hi anava. per da-
vant, com és habitual, hi ha la manca de temps 
i manca d’interès, que ara s’esgrimeix en el 29% 
dels casos, i el preu, que ha caigut a la meitat 
del primer al tercer lloc i ja només és un impe-
diment per al 22% de catalans. finalment, la 
manca d’oferta pròxima s’ha reduït al 10%.
Si es deixa de banda la situació actual de pan-
dèmia mundial, quan es demana al públic quin 
espai prefereix per assistir a concerts les pre-
ferències no han canviat d’ordre, però fer-ho a 
l’aire lliure ha pujat 10 punts del 28 al 37%, au-
ditoris i teatres s’ha mantingut (23%) i també 
sales de concerts (20%), i grans estadis i pa-
vellons ha baixat 2 punts. Els bars musicals, 
discoteques i centres cívics o ateneus queden 
entre els últims llocs d’interès, i tot fa pensar 
que, en aquest cas, la pandèmia podria ser 
una llosa insuperable per tornar a ser un punt 
neuràlgic per a col·lectius concrets.

Les cancel·lacions de programacions
i les restriccions de mobilitat han fet 
que molta gent no hagi anat a con-
certs, però no és per la covid. del 74% 
de catalans que el 2020 no han anat a 
cap bolo (40% més que l’any anterior), 
només el 19% admet que ha estat per 
culpa de la pandèmia, i la majoria se-
gueix argumentant manca de temps 
o d’interès (58%), tot i que el preu de 
les entrades ha deixat de ser el mo-
tiu principal. dels que s’han quedat a 
casa, es manté el 2,8% que escolten 
música més de vuit hores al dia, però 
han augmentat, de manera tangible, 
(+13%) les franges que van des d’1 a 4 
hores diàries. 

no assistència PEr cuLPa 
dE La PandèMia dEL covid

La transformació
dels hàbits culturals
la crisi del 2020 ha tingut conseqüències devastadores en el consum de música en viu (-43%), 
per bé que han augmentat els oients de música (+2%). tres quartes parts de la població catalana 
no ha anat a cap concert el darrer any, i del 26% de públic de la música en directe només una 
tercera part ha pogut assistir a un festival, quan habitualment era prop de la meitat. tot i això, 
els efectes del confinament ja han provocat alguns canvis d’hàbits, sobretot entre els joves, amb 
un augment del 10% en l’escolta de música i una major preferència pels concerts a l’aire lliure.

19%
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Escolta de música 2020

va escoltar MÚsIca aHIr

Ha anat a alGun concert 
en els ÚltIMs 12 Mesos

La xifra d’espectadors catalans als festivals s’ha 
reduït a la meitat respecte a l’any 2019. del total 
d’assistents a concerts només un 35,4% ha anat  
a festivals, respecte al 41,6% de l’any anterior.  
Els joves de 14 a 34 anys són el 43% de mitjana  
–sobretot de 14 a 19 (48%)–, els adults de 35 a 54 
el 38% i els majors de 55 el 24%. Les comarques 
més festivaleres han estat el Pirineu-Aran (50%), 
la Catalunya central (48%), les gironines (38%) i 
Barcelona ciutat (37%). La major part del públic 
que ha anat a festivals procedeix de localitats de 
fins a 2.000 habitants (32%).

evolucIó De  
l’escolta De MÚsIca 
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Assistència a concerts i festivals 2020

Ha anat a alGun FestIval 
en els ÚltIMs 12 Mesos
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2019
dels catalans que el 2019 van anar a concerts  
poc més de la meitat ha repetit el 2020 (57%). 
La població de 14 a 34 anys supera la mitjana 
(35%) –sobretot de 20 a 24 (39%)–, de 35 a 54 
anys baixa al 27% i a partir de 55 cau al 18%. 
El rànquing està liderat per la Catalunya central 
i el Pirineu-Aran (32%), Barcelona ciutat (27%), 
els Terres de l’Ebre i les comarques gironines 
(29%) i Tarragona (26%). Les poblacions amb més 
assistents tenen fins a 2.000 habitants (38%). 

MotIus que IMpeDeIXen  
assIstIr a concerts

aire lliure 36,9%
auditori-teatre 23,4%
Sala de concerts 20,4%
Estadi-pavelló 11,9%
bar musical 3,8%
centre cívic 1,4%
altres espais 0,9%

menys d’1 hora 38,2%
d’1 a 2 hores 33,9%
de 2 a 4 hores 1 7,1 %
de 4 a 8 hores 6,9%
més de 8 hores 2,8%

teMps que DeDIca al DIa  
a escoltar MÚsIca

preFerèncIa 
D’espaI De concerts 

29,831,1
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33,8
33,8

39,2 40,3

evolucIó De l’assIstèncIa  
a concerts

47,8 46 45,7

26

nota mEtodolòGica: l’Enquesta 2020 sobre participació cultural de catalunya 

s’ha fet a partir d’una mostra de 4.134 individus de l’univers de la població resident a 

catalunya de 14 anys i més. El mostratge ha estat aleatori estratificat, per sexe i edat, en 

vuit àmbits territorials, del 2 d’octubre al 18 de desembre del 2020. Error mostral global: 

±1,55%, amb un interval de confiança del 95%.

83,5%

26%

9%

manca de temps i responsabilitats familiars 28,8%
manca d’interès en el temps lliure 28,7%
preu de les entrades 21,7%
la pandèmia 18,6%
altres motius 10,4%
manca d’oferta pròxima i de qualitat 9,7%
problemes de mobilitat o companyia 8%
manca d’informació o coneixement 3,7%
Ja hi vaig tant com vull 0,1%
nS/nc 3,3%19% (2019)

46% (2019)

82,8% (2019)

El públic que va a concerts amb infants ha baixat 
del 59% del 2019 al 46,3% del 2020. 

Ha anat a concerts  
aMB InFants

46,3%
59% (2019)

font: Enquesta de participació cultural de la Generalitat de catalunya 2020

2020

2020

del públic de festivals, el 31% ha considerat que  
era un macrofestival, respecte al 37% del 2019.

Ha anat a alGun  
MacroFestIval 

2,8%
7% (2019)

font: Enquesta de participació cultural de la Generalitat de catalunya 2020

1 concert 40,2%
2 concerts 25,9%
3 concerts 11,4%
4 concerts 5%
de 5 a 10 1 1 ,1 %
més de 10 4,1%

concerts als quals Ha  
anat els ÚltIMs 12 Mesos

La preferència per anar a concerts a 
l’aire lliure ha augmentat de manera 
considerable del 28% al 37% el 2020, 
coincidint amb la pandèmia. També 
han guanyat interès auditoris i teatres 
en detriment d’estadis, pavellons, bars 
musicals i discoteques. La majoria dels 
espectadors de concerts prefereixen 
anar a directes a l’exterior –sobretot 
joves de 20 a 24 anys (51%)–, excepte 
els majors de 55 anys, que aposten per 
teatres i auditoris (44%). finalment,  
si ens fixem en les zones de Catalunya, 
Barcelona i l’àrea metropolitana està 
repartida entre espais oberts (33%), 
sales (26%) i auditoris (24%) i en 
canvi les Terres de l’Ebre i de Ponent 
tenen major predisposició per teatres  
i auditoris (50% i 31% respectivament) 
que per l’aire lliure (30% i 24%). A la 
resta, tot i preferir l’exterior, tenen més 
predisposició per auditoris al Penedès 
(25%) i les comarques gironines (16%)  
i per les sales a la Catalunya central 
(23%) i Tarragona (12%), i es decanten 
pels pavellons al Pirineu i Aran (21%). 

L’escolta de música ha crescut un 2% el 2020, 
gràcies a un increment del 82,8% al 83,5% de 
catalans, seguint la tendència iniciada el 2016.
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Consum musical a Catalunya

pel que fa a les famílies que van amb canalla 
als concerts, el 2020 han baixat 13 punts fins 
al 46%, xifra que ha caigut notablement des-
prés d’increments substancials del 35% (2017) 
al 51% (2018) i, finalment, al 59% (2019). ara la 
tendència a l’alça s’atura, possiblement per la 
por de posar en situacions de risc els infants.
pel que fa als estils, el gènere que domina al 
directe ha seguit sent el pop-rock (69%) i el 
català (45%) s’ha consolidat, juntament amb 
el castellà (53%), com la llengua dels concerts 
als quals assisteix la majoria de catalans, i ha 
superat àmpliament l’anglès (29%), una dada 
en notable descens respecte al 2019 possible-
ment per la manca de gires internacionals.

dEL dirECTE AL digiTAL
durant el 2020 ha quedat clar que el sector 
musical ha fet mans i mànigues per suplir la 
davallada dels concerts i festivals, i ho ha fet 
apostant pel digital i l’escolta a la ràdio: repro-
duccions, directes i streamings han fet més 
amables les jornades eternes de confinament. 
l’escolta de música per diferents canals ha 
marcat un nou rècord en els darrers sis anys: 
una xifra en ascens del 2016 (71%) al 2020, 
amb un 83,5% de catalans que afirma haver 
escoltat música la jornada anterior.
Enganxats al fil musical: així és com els oients 
han sobreviscut a la pandèmia. l’Enquesta de 
participació 2020 ha incorporat tres pregun-
tes sobre l’escolta de música a ràdio i altres 
plataformes que posen en evidència que la xi-
fra ha augmentat d’una manera significativa. 
Si abans del covid-19 el 19,4% de les persones 

enquestades assenyalaven que escoltaven 
molta música, durant la pandèmia la xifra es 
va incrementar fins al 24,6,%, i posteriorment 
el percentatge s’ha mantingut en el 20,3%. per 
edats, els adolescents de 14 a 19 anys són els 
que més enganxats han quedat als auriculars.
a més, el 60,7% de les persones enquestades 
diuen que escolten música més d’una hora 
al dia, una xifra que puja 5 punts respecte al 
2019 (55,7). Si anem al detall, el 34% ho fa en-
tre 1 i 2 hores, el 17% entre 2 i 4 hores, el 7% 
entre 4 a 8 hores i un 2,8% està enganxat a la 
música més de 8 hores. per edats, els que més 
temps hi destinen són els adolescents i joves 
i els que hi destinen menys d’una hora majo-
ritàriament són persones majors de 55 anys.
l’estil que domina és el pop-rock (70%), tot i 
que perd pistonada, i per segon any consecu-
tiu la cançó melòdica (38%) i la música urba-
na (37%) es disputen el segon lloc. també per 
segon any, el castellà ha continuat sent la llen-
gua preferent amb el 73% de la música escol-
tada, per darrere de l’anglès (70%), que ha-
via dominat durant anys, mentre que el cata-
là perd 4 punts respecte al 2019 amb el 41%.
i si no s’escolta més música és perquè es pre-
fereix fer altres coses durant el temps lliu-
re, segons el 35% de casos. així i tot, el per-
centatge de catalans que escolta música tant 
com vol s’ha reduït al 18%, quan el 2019 era del 
32%. l’altre gran motiu és la manca de temps i 
les responsabilitats familiars, que esgrimeixen 
el 29% dels enquestats, una xifra que, malgrat 
tot, s’ha reduït gairebé 12 punts respecte al 
2019. CrisTinA gArdE

La PandèMia auGMEnta
EL consuM dE Música

El consum de música va augmentar un 
10% entre la població catalana durant 
els mesos de confinament a casa el 
2020, i posteriorment s’ha mantingut 
amb un increment del 4%, segons l’en-
questa realitzada per la generalitat 
de Catalunya. L’impacte de la pandè-
mia ha contribuït al foment de la músi-
ca i els nous hàbits han vingut per que-
dar-se. El creixement més gran de me-
lòmans es va produir entre majors de 
55 anys (+13%) i de 35 a 54 anys (+10%) 
–pel fet de tenir més temps lliure–, 
tot i que un cop acabada la quarante-
na han tornat a l’activitat habitual i no-
més una quarta part ha seguit escol-
tant més música (+4% i +3%, respec-
tivament). En canvi, el comportament 
entre adolescents i joves ha posat de 
manifest la resiliència i s’han adap-
tat als nous formats. La franja de 14 a 
19 anys va augmentar un 10% l’escol-
ta durant la pandèmia i s’ha mantingut 
en el mateix percentatge, igual que el 
creixement del 4% observat de 20 a 24 
ja s’ha incorporat al consum habitual. 
de 25 a 34 anys va pujar un 6% –i des-
prés ha quedat en un 2%– i de 35 a 54 
anys un 10% –després un 3%–.

+10%

Després Del conFInaMent

Escolta de música... en el primer any de covid
aBans Del conFInaMent Durant el conFInaMent
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Activitats culturals que han ajudat
durant la pandèmia

iniciatives culturals que han cridat l’atenció 
durant la pandèmia 

escoltar MÚsIca

concerts en línIa

anar a concerts

MÚsIca als Balcons

concerts en línIa

concerts aMB aForaMent lIMItat

tocar un InstruMent o cantar

stay HoMas

Entre les activitats que han ajudat els barcelonins 
a passar millor la pandèmia ha destacat en tercer 
lloc escoltar música (24,5%), per darrere de llegir 
(44,5%) i mirar pel·lícules o sèries a casa (31,4%) i 
per davant d’estudiar o fer cursos en línia (5,8%).

la primera activitat que ha cridat l’atenció ha 
estat la revolució dels concerts en línia (8,2%), 
seguida de les obres de teatre en línia (5,3%), les 
visites de museus des de casa (2,7%) o l’accés 
lliure a plataformes en línia (1,3%).

Entre les activitats culturals durant la pandèmia, 
anar al cinema (9,7%), al teatre (9%) i als museus 
(3,6%) ha superat l’assistència a concerts de 
manera presencial (1,5%), tot i que encara ha 
quedat per darrere anar a la biblioteca (0,4%).

més enllà d’iniciatives en línia i presencials, els 
enquestats també han remarcat altres accions 
com la campanya música als balcons (1,8%), 
per davant de la recaptació de fons econòmics 
(0,5%) o el test pcr de la sala apolo (0,4%).

Escoltar concerts en línia també ha destacat  
com a activitat amb el 3,7% dels enquestats,  
per davant de jugar a jocs i videojocs (3,7%), 
veure documentals (2,7%), teatre en línia (2,4%) 
i visitar museus virtuals (1,6%).

Entre les iniciatives culturals presencials, la  
que més s’ha aplaudit ha estat la de la cultura  
és Segura (2,4%), tot i que no és fins a la sisena 
posició que hi ha l’activitat musical d’anar a 
concerts amb aforament limitat (0,5%). 

Entre les pràctiques culturals que els ciutadans de 
barcelona han realitzat durant en el confinament 
destaquen dibuixar i pintar (2,7%), ballar (1,6%) i 
escriure (1%), i per sota hi ha tocar un instrument  
i cantar (0,7%) i la fotografia (0,5%).

la curiositat màxima ha estat el fenomen del 
grup stay Homas, citat amb una categoria pròpia 
a l’enquesta d’iniciatives culturals que han cridat 
l’atenció als barcelonins, en una resposta que ha 
estat espontània i multiresposta.

25%

8,2%

1,5%

1,8%

4%

0,5%

0,7%

0,7%

La pandèmia 
activa l’escolta 
de música
l’institut de cultura de barcelona 
(icub) ha realitzat una enques-
ta Òmnibus-gesop per conèixer 
la importància de la cultura du-
rant la pandèmia i les principals 
activitats a les quals ha tingut ac-
cés tant la població barcelonina 
com la de l’àrea Metropolitana. 
una de cada tres persones ha 
considerat que la cultura ha es-
tat “molt important”, sobretot 
els joves, les dones i els estudi-
ants. l’enquesta també ha sub-
ratllat que les iniciatives cultu-
rals que han contribuït a fer la si-
tuació més agradable han estat 
llegir i mirar pel·lícules. a més, 
l’ajuntament de barcelona ha 
demostrat que la cultura és segu-
ra a través de dues grans inicia-
tives realitzades durant el 2020: 
l’organització del festival grec 
i dels concerts de la Mercè. 
les Festes de la Mercè s’han 
pogut celebrar amb 371 activi-
tats programades, de les quals 
250 corresponien a l’oferta del 
Mac Festival, 108 a les musi-
cals de Mercè Música - baM 
i baM cultura Viva i 13 a les 
de cultura popular. a més, la 
Mercè en obert ha emès 11 con-
certs diaris en directe a través 
de betevé, tant en web com en 
tdt, i del web de la Mercè.

font: Enquesta de participació i necessitats culturals de barcelona 2020. ajuntament de barcelona (icub) 
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Música i llengua

El català és preferent
rècord històric del  
català als concerts

aprofitant l’any 2020 que les gires internacionals 
s’han paralitzat, el català ha seguit creixent com 
a llengua preferent als concerts i ha assolit un 
màxim històric. Si el 2012 captava només el 34% 
del públic, el 2018 va assolir el punt àlgid amb el 
42,7% del públic. El 2019, lluny de reduir-se, es va 
mantenir en el 42,6%, una marca similar al 2015, 
quan feia tres anys que anava a l’alça. aleshores, 
la rebaixa va ser per la reducció dels concerts en 
diverses llengües en favor de programacions mo-
nolingües. la conjuntura del 2020 ha permès con-
querir el rècord del 44,7% de català als directes. 
alhora, també ha crescut el castellà, que ha gua-
nyat 4 punts del 2018 (49%) al 2020 (53%). El gran 
perjudicat ha estat l’anglès, del 34,2% (2019) al 
28,5% (2020), 6 punts menys. així mateix, la mú-
sica instrumental s’ha incrementat de nou fins al 
9,7%, respecte al 8,9% del 2019 i el 8,4% del 2018. 
El francès s’ha enfonsat de l’1,7 a l’1,4%, i l’ale-
many, que tenia un paper residual –el 2019 era del 
0,9%–, ha assolit l’1,4%. les resta de llengües in-
teressa només al 3% dels espectadors, que afegi-
des al global representen un 52,8%.

L’interès dels oients
relega de nou el català
la programació a la ràdio i l’escolta en streaming 
de música en català ha tornat a retrocedir el 2020, 
just quan les audiències han pujat més que mai a 
causa del confinament. quan als enquestats se’ls 
demana en quina llengua van escoltar música el 
dia anterior, la xifra de català ha caigut 4 punts del 
46% al 40,9%, un percentatge que es pot com-
parar amb resultats del 2015. la música en cas-
tellà també ha retrocedit, tot i mantenir el lide-
rat de les escoltes amb el 73%, per darrere del 
75% (2019), igual que l’anglès que perd lleugera-
ment del 71 al 70%. l’escolta musical en francès 
s’ha mantingut del 7 al 7,2%, i per contra l’alemany 
ha baixat de l’1,9 a l’1% i atura l’augment que expe-
rimentava els darrers anys. la música instrumen-
tal ha escalat igualment fins al 10,4% respecte al 
9,3% del 2019. les altres llengües han ascendit al 
6,9% el 2020, sumant un global del 85% C.g.

llenGua De l’ÚltIM concert on Ha anat

llenGua en què va escoltar MÚsIca aHIr
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Música i estils

El pop-rock cedeix espai 
a la melòdica i la urbana
l’any de pandèmia el pop-rock ha patit una re-
tirada no vista des del 2017: tot i que segueix 
sent el rei dels estils musicals, ha cedit ter-
reny a la música urbana i la música melòdica. 
El 2020 el 70% d’enquestats assegurava que 
l’estil prioritari del directe era el pop-rock amb 
68,5%, respecte al 72% del 2019. l’explicació 
del canvi de rumb podria ser la cancel·lació 
de gires pop internacionals, però la tendèn-
cia també s’ha registrat en l’escolta, ja que el 
pop-rock ha passat del 70,8% del 2019 a un mí-
nim històric del 68,5% del 2020. En segon lloc, 
l’estil melòdic dominat per les cantautores fla-
menques ha guanyat un important ascens als 
concerts, del 34,2 al 37,8%, i també ha crescut 
en les escoltes fins al 38,2% d’oients. 
Els registres més destacats del 2020 han tor-
nat a ser l’increment del hip-hop, el trap i al-
tres músiques urbanes, on també s’inclou la 
música infantil, que ha aconseguit el 34,4% 
dels oients –3,3 punts més respecte al 31,1% 

del 2019–, i també un 37,1% d’espectadors de 
l’escena urbana –2 punts més que el 35,1% del 
2019–, amb adeptes especialment entre el pú-
blic adolescent, de 14 a 19 anys. 
per darrere hi ha jazz, blues i country, que ha 
lligat oients fidels (32,8%) i ha sumat especta-
dors, sovint de major edat, amb el 31,9%. un 
esglaó per sota ha crescut l’interès pel folk i 
les músiques del món als concerts, que aple-
guen el 27,3% dels enquestats. però no passa 
el mateix amb les escoltes als mitjans i plata-
formes digitals, on la música clàssica (30,7%) 
–amb 2 punts percentuals d’augment– ha pas-
sat per davant de la world music (28,3%), men-
tre que a mig camí la salsa i músiques llatines 
han despertat l’interès del 30,2% dels oients. 
pel que fa a les predileccions en els concerts, 
la clàssica ha quedat igualada amb el jazz i el 
blues amb el 31,9% d’assistents, mentre que el 
folk ha crescut 3 punts fins al 27,3% i la llatina 
es consolida amb el 16,9%. C.g.

A partir de la població que escolta música (2020)

tIpus De MÚsIca que a la Gent lI aGraDa escoltar / anar-HI De concert
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indústria del directe

bona part dels concerts, sobretot de festes 
majors, tant de pagament com gratuïts”.
les causes observades per mànagers i re-
presentants s’ha concentrat en dos factors. 
d’una banda hi ha hagut menys contracta-
ció per raons evidents del confinament i per 
les diverses i improvisades restriccions. i d’al-
tra banda, quan s’han realitzat bolos s’ha fet 
amb aforament limitat i i per tant amb menor 
aportació econòmica. l’oferta s’ha reduït a 
menys de la meitat, però sobretot s’han per-
dut 9 de cada 10 espectadors. El canvi de pa-
radigma ha suposat un augment de 4 punts 
dels concerts de pagament, i de 6 punts dels 
espectadors que han pagat entrada. Els con-
certs per streaming –que han generat una 
facturació de 306.504 euros– només repre-
senten l’1% del total.
El que havia estat una reestructuració obliga-
da al sector els darrers anys ha afectat els tre-
balladors amb una reducció del 17% d’emple-
ats –de 1.127 a 938 a les empreses d’arc–, tot 
i que la conjuntura ha garantit el manteniment 
del nombre de treballadors contractats fixos 
de 279 a 286 (+3%), tenint en compte el reple-
gament de l’estructura gràcies als Erto. per 
contra, els 848 llocs temporals del 2019 s’han 
reduït a 652 el 2020, fet que ha canviat la ten-
dència i ha provocat una davallada del 23%, 
sense comptar les contractacions indirectes.
Els socis d’arc lamenten la fragilitat del sec-
tor, ja que el 2020 han facturat més als clients 
privats –gairebé 6 punts–, mentre la contrac-
tació pública continua sent majoritària entre 
representants i agents de zona (57%) i menor 
per als mànagers (46%), que han aprofitat per 
augmentar un 48% els artistes en exclusiva.

Facturació 2020

concerts 2020

Espectadors 2020

tot i que no s’han complert els pitjors augu-
ris plantejats pel sector a la meitat de l’any 
passat, els resultats del darrer exercici 2020 
han estat els pitjors del segle xxi. la indústria 
del directe ha salvat els mobles gràcies al su-
port de la iniciativa privada, davant l’enfons-
ament generalitzat de la contractació públi-
ca. El 2020 s’han deixat de facturar més de 60 
milions d’euros, amb una pèrdua de factura-
ció del 64,7%, de 90,9 a 32,1 milions d’euros, 
la pitjor caiguda mai registrada. Els resultats 
catastròfics són conseqüència de la suspensió 
de més de 10 mil concerts i espectacles, que 
han caigut un 58,8% de 17.362 a només 7.157, i 
especialment de la pèrdua de 10 milions d’es-
pectadors, que han davallat un 90,9%, de 10,9 
milions a menys d’un milió. per bé que la cri-
si és molt profunda, no s’ha arribat al fons del 
pou de les previsions anunciades a la meitat 
de l’any passat, que parlaven d’una pèrdua de 
facturació del 87%, una caiguda del 80% de 
bolos i una reducció del 94% de públic. 
després d’una recuperació progressiva de la 
indústria de la música en viu en la darrera dè-
cada, fins a assolir el 2019 la millor xifra de 
l’etapa postcrisi des del 2008, la crisi sanità-
ria ha provocat un resultat devastador amb la 
retallada d’una tercera part de la facturació. i, 
amb tot, el sector ha resistit. Segons l’associ-
ació de representants, promotors i mànagers 
de catalunya (arc), liderada pel seu presi-
dent Jordi Gratacòs: “la iniciativa privada 
cultural ha garantit la supervivència in extre-
mis del sector, malgrat ser un dels principals 
afectats. Els associats han hagut de reduir 
aforaments i han patit anul·lacions unilaterals 
dels ajuntaments, però han aconseguit salvar 

La iniciativa privada 
salva la música en viu
la música en directe ha registrat el 2020 la pitjor facturació del segle XXi, amb 32 milions d’euros i una 
caiguda del 65% respecte a l’any anterior. la baixada en picat del nombre de concerts (-59%) ha provocat 
també una històrica davallada d’espectadors (-91%). tot i aquestes dades tan desastroses, causades per la 
reducció de contractacions i per les restriccions d’aforament per la pandèmia, el sector ha pogut sobreviure 
i no s’han confirmat unes previsions encara molt més catastrofistes augurades en ple confinament.

La facturació de la indústria catalana del 
directe, que agrupa una vuitantena d’em-
preses d’ArC, ha caigut un 64,7% el 2020: 
ha passat de 90,9 milions d’euros, la millor 
xifra registrada des del 2008, a 32,1 milions 
d’euros. L’impacte de la pandèmia ha fet 
que s’hagi facturat un volum major als cli-
ents privats, tot i que el sector públic conti-
nua sent el principal comprador.

Les dades negatives del 2020 també s’han 
reflectit en el decreixement del 58,8% dels 
concerts a Catalunya –de 17.362 a 7.157– 
i en una davallada del 91,1% d’espectadors  
–que han caigut de 10.894.181 a 988.859–. 
La reducció per menor contractació i res-
triccions anticovid ha provocat que s’hagin 
equilibrat concerts de pagament i gratuïts.

-65%

-91%

-59%
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facturació de la indústria catalana 
de la música en directe (2014-2020)

 2015  2016 2017  2018 2019 2020 %
facturació del sector 67.567.203 € 79.229.300 € 84.445.069 € 85.475.853 €   90.873.482 €   32.101.478 € -64,7%
concerts/espectacles 12.808 14.639 19.256 16.926 17.362 7.157 -58,8%
Espectadors 8.280.384 12.273.061 13.009.445 10.669.937 10.894.181 988.859 -90,9%
Empleats fixos 238 307 417 361 279 286 +3%

FacturacIó
(milions d’euros)

concerts
(milers de concerts)

espectaDors
(milions d’espectadors)
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(xifra de treballadors)
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Facturació  2020 
directe / streaming

directe 31.794.974 99%
Streaming 306.504 1%

concerts / espectacles 2020

 pes  variació 
 específic 2019/20

pagament  58,8% +4,3

Gratuït  41,2% -4,3

espectadors 2020

 pes  variació 
 específic 2019/20

pagament  52,5% +6,4

Gratuït  47,5% -6,4

treballadors 2020

  pes variació 
  específic 2019/20

fixos 286 30,5% +5,7

temporals 652 69,5% -5,7font: associació de representants, promotors i mànagers de catalunya (arc)

Facturació / model empresa 2020

  2019 2020 Variació
rEPrEsEnTAnTs - AgEnTs dE ZonA

client entitat pública 62,5% 56,8% +5,7
client empresa privada 37,5% 43,2% -5,7

facturació entitat pública  15.836.010 (48,9%)
facturació empresa privada  16.555.354 (51,1%)
ToTAL  32.391.364

MÀnAgErs 

artistes en exclusivitat 597 777 +48%
vendes mitjançant representants 22,4% 10,7% -11,7
vendes directes client final privat 77,6%* 46,1% +11,7*
vendes directes client final públic  43,2%

facturació representants  1.733.677 (10,7%)
facturació entitats privades  7.461.679 (46,1%)
facturació empreses públiques  6.999.789 (43,2%)
ToTAL  16.195.145
(*) Suma de vendes directes privat i públic 2019 / 2020

ProMoTors 

Espectacles programats 107.373 2.838 -97%
artistes contractats i programats 6.328 955 -84%
Espectadors concerts/espectacles 5.582.831 516.965 -90%
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ingressos globals per drets d’autor generats el 2020

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

 2019 2020 %
catalunya 50.159.504 € 36.544.097€ -27%
país valencià 24.917.972 € 18.841.206 € -24%
illes balears 11.342.161 €  5.470.515 € -52%
total  86.419.637 € 60.855.818 € -30%

ingressos per drets d’autor generats per concerts el 2020
 2019 2020 %
Música popular (pop/jazz) 6.034.495 € 2.416.086 € -60%
orquestres de ball 1.180.579 € 721.852 € -39%
Música clàssica 412.312 € 214.450 € -48%
total 7.627.386 € 3.352.388 € -56%

 2019 2020 %
Música popular (pop/jazz) 762.519 €  311.350 € -59%
orquestres de ball 693.826 €  62.452 € -91%
Música clàssica 17.152 € 17.040 € -0,7%
total 1.473.497 € 390.842 € -73%

 2019 2020 %
Música popular (pop/jazz) 2.085.684 €  914.998 € -56%
orquestres de ball 692.646 €  634.277 € -8%
Música clàssica 166.628 €  165.497 € -0,7%
total 2.944.958 € 1.714.772 € -42%
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nota: El resultat de les xifres de la SGaE són de l’any 
de gestió de l’entitat i no es corresponen amb el resultat 
exacte o les dades reals de consum o assistència de 
públic del darrer any. hi ha recollits ingressos per drets 
d’autor d’altres anys que els organitzadors han abonat 
amb endarreriments. i, de la mateixa manera, també hi 
manquen drets d’autor que haurien estat del 2019 però 
que s’abonaran amb la previsió d’aquí a un o dos anys.

l’any 2020 els països catalans han 
generat uns 60,9 milions d’euros 
per drets d’autor, un 30% menys 
que a l’exercici anterior. l’aportació 
de catalunya, el país Valencià i les 
balears ha representat el 35,4% del 
total d’ingressos de la sgae en 
el conjunt de l’estat, que el 2020 
han estat de 171.812.745 euros. en 
l’àmbit musical, el 2020 la sgae 
ha recaptat 5,5 milions d’euros, un 
54% menys que l’any anterior al 
conjunt dels països catalans. la 
davallada ha estat més profunda a 
les illes balears (-73%), sobretot en 
l’àmbit de les orquestres de ball; 
seguides de catalunya (-56%), amb 
una caiguda del 60% en la música 
popular, i el país Valencià (-42%). 

 2019 2020 %
total països catalans 12.045.841 € 5.458.002 € -54%

no hi ha hagut una major externalització de 
produccions i les empreses s’han replegat per 
superar l’embat de la pandèmia. hi ha hagut 
menys temporalitat –centrada en l’època esti-
val i en la reobertura a la tardor– i han aguan-
tat la tempesta un munt de petites noves em-
preses, en molts casos unipersonals i que 
s’han acollit a ajuts de les administracions, so-
bretot de l’icEc i el programa.cat, així com de 
diputacions i ajuntaments. després de la crisi, 
el sector preveu un futur optimista: “la previ-
sió fatalista es va gairebé acomplir, però mal-
grat que no es recuperarà del tot, el 2021 es 
preveu un augment general d’activitat”. 
tot i que molts ajuntaments volen recuperar 
les programacions, la realitat és que hi haurà 
menys contractació i que serà de caràcter lo-
cal. Segons l’estudi La repercussió econòmi-
ca de la cancel·lació de les festes majors en 
el col·lectiu ARC, realitzat per ferran blanch 
(ESadE) i oriol cesena (focalizza), la despesa 
mitjana per habitant en contractació de mú-
sica assolirà un mínim històric de 2,07 euros; 
una dada que contrasta amb la importància 

que donen els consistoris a la música en direc-
te en el marc de la festa major.
amb voluntat de superar la crisi, arc treba-
lla amb el col·legi de Secretaris, interventors 
i tresorers d’administració local amb la pre-
missa que la indústria del directe té una es-
tructura diferent i que no existeix una norma-
tiva explícita en matèria contractual. El pre-
sident d’arc destaca: “les lleis no ajuden en 
absolut i és produeix el conflicte. En l’àmbit 
municipal, tot i ser el promotor més impor-
tant del país, trobem que la sensibilitat en 
cultura és marginal. fa anys es va invertir en 
grans contenidors culturals però des d’abans 
de la crisi estan pràcticament abandonats”. 
Gratacòs recalca la poca sensibilitat de la 
majoria dels consistoris: “és molt difícil tro-
bar municipis que apostin sense complexos 
pel sector cultural de qualitat. cada govern té 
una manera particular d’abordar la cultura, i 
‘gràcies’ a l’autonomia municipal, cap institu-
ció superior els pot obligar a res. l’única ‘pres-
sió’ és quan les diputacions els retiren la sub-
venció si no inverteixen en activitat cultural”.

Drets D’autor a la BaIXa
Els ingressos de la Societat General d’autors i 
Editors (SGaE) derivats de la música en direc-
te als països catalans han quedat també es-
troncats el 2020 amb un devastador decre-
ment del 54% respecte a l’any anterior. Segons 
la SGaE, “el 2020 ha estat un any diferent de 
tots per la pandèmia, i es fa impossible matisar 
ni comparar res. no hi ha cap dada objectiva 
més enllà de les aportades”. així, a catalunya 
els ingressos han caigut un 56%, a valència 
han baixat un 42% i a les illes han superat tots 
els registres amb una caiguda del 73%. la re-
captació global també ha patit un descens no-
table del 30% al territori: de 86 a 61 milions. 
catalunya ha baixat un 27%, el país valencià 
un 24% i de nou qui lidera la cua d’ingressos 
han estat les illes amb un descens del 52% de 
recaptació. a l’Estat espanyol, la xifra s’ha re-
baixat de 233 a 171,8 milions d’euros, de mane-
ra que els països catalans han aportat el 2020 
un 35,4% dels ingressos, 1,6 punts menys que 
el 2019, i catalunya torna a perdre pes especí-
fic, del 21,4 al 21,2. HELEnA M. ALEgrET
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El 2020 ens ha ensenyat moltes coses. El nos-
tre sector ha demostrat la capacitat de fer 
front a totes les adversitats i seguir amb l’ac-
tivitat adaptant-se a les estrictes mesures sa-
nitàries. aquest és un aprenentatge que ens 
perdurarà per sempre i que marcarà els pro-
pers anys. l’esperit de superació ens ha aju-
dat i ens ajudarà a mantenir viva la música en 
directe. queden molts i nous reptes per supe-
rar, però estic segur que amb la valentia que 
hem demostrat i que continuarem demostrant 
serem capaços d’afrontar-los. l’any 2020 no 
ens hem quedat de braços plegats, hem por-
tat la música a barcelona de la mà del fes 
pedralbes, amb una edició adaptada a les cir-
cumstàncies d’un entorn nou per a tots. 
El 2021 tornarem amb el festival Jardins de 
pedralbes, amb tota l’essència i el presti-
gi, complint amb totes les mesures sanitàri-
es però amb tota la il·lusió de tornar a gau-
dir com sempre de les nits d’estiu en un es-
pai excepcional, demostrant un cop més que 
la cultura és i serà sempre segura. a mesu-
ra que el ritme de vacunació augmenti, i que 
tots els assajos clínics continuïn donant resul-
tats favorables per al sector cultural, serà el 
començament de la progressiva recuperació 
de la normalitat en tots els àmbits de la nos-
tra vida, inclosa, per descomptat, la música 
en directe. Serem imparables si som capaços 
d’ajuntar les forces de cadascuna de les peces 
d’aquest engranatge que forma la nostra in-
dústria musical. qui ha demostrat valentia en 
aquest sector han estat promotors, mànagers, 
agents... tota la gent que ha fet que passin co-
ses, tota la gent que fem una feina que sovint 
no és reconeguda o és menys coneguda. Sens 
dubte la valentia l’hem tinguda tots els profes-
sionals del sector musical. 
El protocol sanitari i tècnic del fes pedralbes 
2020 ha estat seguir fil per randa tot el que ens 
han exigit les mesures sanitàries i ho hem fet 
d’una manera estricta; una aposta que ha es-
tat molt agraïda per part del públic. cal te-
nir en compte que com més estrictes hem es-

tat, més contenta ha estat la gent i més segu-
ra i tranquil·la s’ha sentit durant els concerts. i, 
evidentment, cal tenir present que el protocol 
tècnic ha vingut derivat del protocol sanitari.
la diferència d’artistes entre el fes pedralbes 
2020 i el Jardins de pedralbes 2021 tindrà a 
veure amb la capacitat per vendre entrades 
i el tipus d’aforaments que puguem garantir, 
més grans o més petits. tot i això, la progra-
mació del fes pedralbes s’ha enriquit moltís-
sim en tots els sentits, perquè els artistes han 
vist que si no anaven a aquest tipus de festi-
vals amb aforaments de 800 persones no po-
drien fer concerts i, per tant, figures que podi-
en aspirar a espais més grans han acabat ac-
tuant al nostre festival. la gran diferència de 
cartell ha vingut donada perquè el 99% dels 
artistes internacionals que havíem contra-
ctat han ajornat la gira a causa del covid. més 
que mai el festival Jardins 
de pedralbes 2021 està on 
fire, preparat per sortir a 
totes. la gent ho espera; hi 
ha un gran desig de gaudir 
i la nostra feina està de la 
seva part.

l’any 2020 ha estat molt bèstia; quan ja te-
níem pràcticament el 80% de la programa-
ció anual tancada ha arribat el covid-19 i 
de cop tot ha caigut. la feina feta durant 
sis mesos per l’equip d’oa2 a les escom-
braries. de sobte, ens han tancat a casa i 
les úniques notícies han estat anul·lacions. 
ningú sabia quan podríem tornar a treba-
llar, les informacions eren confuses i poc 
clares, però com en tot a la vida hi vam ha-
ver de trobar alguna cosa positiva. vam 
trobar el ‘temps’ que sembla que no tení-
em mai, temps per pensar, per crear nous 
espectacles, noves líni-
es de negoci i reestruc-
turar l’empresa. ha estat 
un any molt dur per a tot 
el sector, però a la vega-
da hem après sobretot a 
donar valor al ‘temps’. 

la pandèmia del covid-19 ens ha ensenyat 
que no tothom pot ser promotor de con-
certs. la professió s’ha tecnificat, els pro-
tocols sanitaris han vingut per quedar-se, 
així com la traçabilitat dels assistents com 
a imperatiu, la sostenibilitat mediambien-
tal dels concerts, la gestió dels residus, els 
plans de mobilitat, l’enfocament a la dada 
i la intel·ligència de negoci, el màrque-
ting automatitzat, la gamificació, la intel-
ligència artificial i els continguts en 5G... 
finalment el sector gaudirà d’una transfor-
mació que deixarà fora 
l’intrusisme i l’amateu-
risme, perquè ser pro-
motor de concerts és 
una professió digna, per 
a la qual cal formació i 
especialització.

Martín Pérez 
Fundador i dirEctor concErt studio

Amb tota la il·lusió per 
tornar a gaudir de la música

iban orobitg
dirEctor 0a2 Produccions

El valor del temps

Jordi Herreruela
dirEctor FEstivaL cruïLLa Bcn

Les coses bones 
del covid-19 

“L’esperit de 
superació ens ha 
ajudat i ens ajudarà 
a mantenir viva la 
música en directe. 
amb la valentia que 
hem demostrat 
serem capaços de 
fer front als molts 
i nous reptes”

AnuAri dE LA MúsiCA 2021    55



tot i les dificultats d’un any condicionat per la 
ràpida expansió del covid-19, que ens ha mos-
trat la fragilitat de la vida humana i ha con-
dicionat gairebé tots els vessants de la seva 
activitat, el taller de músics ha continuat 
promovent i difonent la música –en viu i vir-
tual– adaptant les produccions a les mesures i 
restriccions que es van presentar en cada mo-
ment al llarg del 2020. Sense rendir-nos mai 
davant les difícils circumstàncies s’han pogut 
garantir continguts i oferta musical. 
Ens hem adaptat a la digitalització molt ràpi-
dament i hem obtingut bons resultats, apos-
tant més que mai per la promoció de concerts 
en viu mirant d’animar els professionals –mú-
sics, tècnics de so, llums, regidors o agents– 
i garantint el dret a la cultura a la ciutadania. 
cal destacar que aquest ànim i bona actitud 
davant les adversitats ha estat possible sobre-
tot gràcies al suport i treball de les associaci-
ons de les quals formem part (arc, aSacc, 
acadèmia catalana de la música i paf), que 
han propulsat diverses iniciatives gràcies a les 
quals som una de les zones a Europa que se-
gueixen fent música en viu. 
En el nostre cas, durant el 2020 totes les pro-
postes, festivals i produccions realitzades han 
requerit esforços de tota mena, sobretot una 
constant adaptació als canvis de calendari i 
programació. per exemple, la trobada inter-
nacional Jazz i am es va ajornar al desembre 
i va convertir completament els continguts 
al format digital. El festival ciutat flamenco, 
per la seva banda, es va cancel·lar i ajornar a 
l’octubre apostant pels artistes locals. a més, 
s’han adaptat assajos, desplaçaments i po-
sada a escena dels artistes a les mesures sa-
nitàries amb la col·laboració de tots els pro-
fessionals involucrats (musics, tècnics, pro-
gramadors...). En relació al club JazzSí, s’han 
intentat programar concerts en tots els mo-
ments permesos per la llei i s’ha coordinat l’as-
signació de l’aforament limitat amb un siste-
ma de reserves prèvies mitjançant eines rela-
cionades amb les xarxes socials. 

En l’àmbit formatiu el repte ha estat igualment 
molt ambiciós. Els dos centres (l’Escola del 
raval i el Superior ESEm de Sant andreu) han 
viscut un canvi molt brusc; d’un dia a l’altre 
han adaptat amb imaginació i perícia les clas-
ses presencials al format virtual amb totes les 
eines que tenien a disposició. la col·laboració 
i flexibilitat dels professors, alumnes i equip 
ha estat clau en tot moment. 
l’any 2020 ens ha ensenyat a flexibilitzar-nos 
en la gran incertesa, i com a organitzadors, 
representants i coordinadors de centres pe-
dagògics sabem que a partir d’ara no podrem 
prescindir de totes aquestes eines tecnològi-
ques i audiovisuals. haurem de tenir en comp-
te formats híbrids que uneixin l’activitat pre-
sencial amb la virtual per tal d’oferir les pro-
postes artístiques i formatives a un públic més 
ampli. l’absència temporal del directe ha fet 
créixer la nostra creativitat, i esperem que 
això influeixi positivament en el futur de l’es-
cena musical local. deixem 
un missatge positiu per al 
futur perquè avui dia l’es-
perança és un acte revolu-
cionari, que sempre ha for-
mat part de l’adn del taller 
de músics. 

duke Ellington va dir: “Els problemes són 
oportunitats per demostrar el que se sap”. 
tot i que ningú voldria ara reviure un 2020 
com el que hem passat, aquest temps de 
confinament ens ha servit per reflexionar, 
aprendre i estructurar noves propostes 
adaptades a les circumstàncies. i aquest 
2021 ja les hem pogut mostrar al nostre 
públic, establint noves complicitats i evi-
denciant que la gent té ganes de cultura. 
Són molts els espectacles que han penjat 
el sold out, la qual cosa ens anima a seguir 
treballant i adaptant-nos 
al temps que ens toca, 
pensant ja en el 2022, 
que segur que serà un 
any de fusió d’allò que ja 
sabíem i allò reflexionat i 
viscut. que no pari!

El surrealisme viscut amb la pandèmia no 
l’esperàvem, ni estàvem preparats per a la 
situació. la nostra capacitat innata d’adap-
tació com a sector ens ha permès sobre-
viure, però les suspensions i ajornaments, 
definitius o no, ens han generat un treball 
constant de canvis imprevistos i amb ho-
ritzons que canviaven a cada moment. 
passada la Setmana Santa del 2021 vam 
veure la llum al final del túnel, i tot sem-
bla indicar que ja no tornarem enrere, tot 
i que hi ha contractacions que no es rea-
litzaran o que s’hauran de revisar. Sembla 
clar que hem passat el pitjor, però ara toca 
remuntar i recuperar tot 
el que s’ha perdut, i no 
serà ni ràpid ni senzill. El 
2020 vam patir un retro-
cés del 75%. tant de bo 
aquest 2021 puguem ar-
ribar al 75% del 2019.

cinzia venier
coordinadora dEPartaMEnt dE ManaGEMEnt  
i Produccions dEL taLLEr dE Músics dE BarcELona

davant un canvi brusc  
cal augmentar la creativitat

domi García
dirEctor raMBLa ManaGEMEnt

ganes de cultura

xavi Fortuny
dirEctor rGB ManaGEMEnt

retrocés del 75% 
per recuperar

“Gràcies al suport, 
treball i activitats 
de les associacions 
de les quals formem 
part som una de 
les zones a Europa 
que segueixen 
fent música en viu”
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festivals 2020

Els principals festivals de pop-rock als països 
catalans han estat motor de la música en viu, 
amb un gran auge el darrer quinquenni. però 
el 2020 la pandèmia ha deixat el sector en es-
tat letàrgic i tocat de mort. del mig centenar 
de cites més importants als països catalans, 
el 54% ha ajornat o cancel·lat l’edició del 2020, 
i només s’han celebrat amb ‘normalitat’ fins al 
15 de març. tenint en compte que l’estiu acull 
la majoria d’esdeveniments musicals, la majo-
ria ha hagut d’aplicar restriccions en l’afora-
ment i han replantejat els cartells amb artistes 
nacionals. com a resultat, s’ha reduït un 79% 
l’assistència d’espectadors a concerts (74% si 
ens fixem només en festivals).
tots els macrofestivals han hagut d’ajornar les 
seves edicions, mentre que els grans festivals 
–de 10 a 100.000 espectadors– han perdut un 
75% del públic i les grans festes majors han 
vist difuminar el 90% dels assistents. per con-
tra, les cites de petit format han parat millor 
el cop amb una caiguda del 30%. a catalunya 
l’afectació ha estat del 75% de davallada de 
públic, al país valencià del 72% i a les balears 
del 60%. Els certàmens públics han perdut el 
91% d’espectadors i els privats el 71% .
a barcelona s’han pogut celebrar l’Eufònic 
urbà a l’arts Santa mònica, el cara b dedicat a 
la música urbana a la fabra i coats i el mutek 
de música electrònica a diferents espais de la 
ciutat, amb 6.000 assistents i sense afecta-
ció. altres cites intemporals han organitzat al-
guns concerts, com el Guitar bcn, el Soundit 
o el Suite, que ha acabat programant només 
el primer dels cinc concerts al liceu. 

“al maig vam saber que els festivals d’estiu 
no es podrien realitzar, però hi havia l’opció 
de fer cicles amb aforament reduït i mesures 
de seguretat”, diu el director de cruïlla bcn, 
Jordi herreruela. rebatejat com cruïlla xxS, 
la programació ha ofert 200 bolos en 9 llocs 
emblemàtics de barcelona, amb espais per a 
400 persones i 40.000 assistents en total. El 
primavera Sound ha organitzat el nits al fòrum 
amb 56 concerts durant 46 nits de juliol a se-
tembre menys a l’agost, en què la pandèmia ha 
obligat a aturar l’activitat. i també el Sónar+d 
ha plantejat la combinació del format virtual 
amb dos canals de streaming i el presencial al 
cccb, amb 70 activitats i 140 artistes. 
l’acústica a figueres ha muntat el nits 
d’acústica, versió reduïda amb una desena de 
concerts en tres espais amb 7.000 assistents. 
al país valencià la promotora del low festival 
ha celebrat el cicle noches mediterráneas de 
juliol a octubre al port d’alacant, amb 24.000 
espectadors. a les illes, el mallorca live ha 
impulsat el cicle d’estiu mallorca live Summer 
Edition, amb 40 concerts i sessions de dJs a 
l’antic aquapark de calvià, amb 14.000 as-
sistents. finalment, en referència a les festes 
majors, les fires de Sant narcís a Girona s’han 
reprogramat al desembre (2.703 assistents), i 
les festes de la mercè s’han celebrat amb 60 
escenaris i 371 activitats descentralitzades a 
la ciutat de barcelona, de les quals 108 cor-
responien al mercè música - bam i el bam 
cultura viva. tot i això, un 30% de les progra-
macions musicals festives s’han suspès al llarg 
del darrer any. TErEsA VALLBonA

Espectadors festivals 2020

Espectadors perduts 2020

un any tocat i enfonsat 
per la pandèmia
la meitat de festivals de pop-rock catalans han ajornat les edicions 2020, mesura que ha afectat sobretot 
els majors de 100.000 espectadors, i només s’ha mantingut un 8% del públic habitual. la majoria de cites 
han revisat els cartells amb cicles d’aforament reduït i estrictes mesures de seguretat, amb una caiguda 
del 79% d’espectadors respecte al 2019, trencant la tendència a l’alça dels darrers cinc anys. a catalunya 
el descens d’assistents ha estat del 75%, i l’afectació ha impactat especialment en els certàmens públics.

La xifra d’assistents a la vintena de 
principals festivals celebrats el 2020 
als Països Catalans ha davallat un 74%
en relació a l’any anterior, trencant  
la tendència del darrer quinquenni. 
A Catalunya la xifra ha representat un 
75% de descens –sense comptar festes 
majors–, al País Valencià un 72% i a les 
illes Balears un 60%, respecte a l’any 
anterior. Els privats han atret un 30% 
del públic, i els públics només un 10%. 

-74%

del total de 3,2 milions espectadors 
que el 2019 havien assistit a un festi-
val o festa major, el 2020 només han es-
tat un 8%, prop de 260.000 (-92%). Els 
grans festivals han captat només una 
quarta part del públic habitual, mentre 
que les festes majors han tingut només 
un 10% de públic. Els grans festivals 
han perdut un 74% de públic, i els mit-
jans han caigut un 83%.

-92%
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no serà fàcil oblidar l’any 2020. hem 
notat com s’han mogut els fonaments. 
a partir del lockdown ens hem dedicat a 
ajornar i reubicar desenes de concerts i 
a gestionar centenars d’entrades i per-
sones. tota una experiència. des de 
l’estiu, amb les administracions jugant 
a casa, a the project hem reimaginat un 
nou programa per al porta ferrada amb 
la complicitat d’artistes i proveïdors. El 
Guíxols arena s’ha convertit en un espai 
de concerts magnífic (20 concerts amb 
un 95% d’ocupació). un baló d’oxigen. 
Enguany, amb els deures fets, ja tenim 
clar com ho hem dur a terme. Ens veiem 
al porta ferrada 2021!

iñaki Martí
soci-dirEctor tHE ProJEct

durant el 2020 hem estat més en 
contacte que mai els agents del sector, 
els diferents festivals, empreses de so, 
management, representants, etc. hem 
debatut més que mai i d’alguna manera 
un sector que sempre ha estat desunit i 
on tothom va a la seva, si més no, ha in-
tentat a la seva manera fer pinya i anar 
a l’una. felicitem-nos tots aquells que 
hem triat resistir, córrer riscos, i dedicar 
el nostre temps a fer que el sector surti 
abans d’aquesta crisi, i animem la resta 
de companys que deixin les pors i les 
diferències de banda i se sumin al bàn-
dol dels tossuts, dels valents, i d’aquells 
a qui ni una pandèmia els atura.

xavi Pascual 
dirEctor ProMoarts Music

El festival portalblau, sensible amb la 
situació actual, compromès cultural-
ment i socialment, portarà a terme un 
seguit d’accions per promoure valors 
socials i mediambientals. El festival 
segueix defensant la creació de nous 
públics, la recerca de nous talents i el 
compromís amb els artistes emergents 
i de Km 0; reivindicant espais per crear 
i treballar en xarxa amb la resta d’enti-
tats i programadors culturals. Enguany 
col·laborarà amb el festival Sismògraf 
d’olot 2021, igual com el 2019 ho va fer 
amb el festival mot de Girona i olot per 
tal de fomentar el portalblau com a es-
pai i punt de trobada i creixement.

cristina tEM
dirEctora tEM Produccions 

Espectadors dels principals festivals  
de pop-rock dels Països Catalans 2020
Més de 100.000 (abans de la pandèmia) 2019 2020 %
medusa Sunbeach - cullera (privat)  315.000 no ReAlitzAt -
arenal Sound - burriana (privat) 300.000 no ReAlitzAt -
primavera Sound - barcelona (privat) 5 nits del fòrum 220.000 no ReAlitzAt -
rototom Sunsplash - benicàssim (privat) 202.000 no ReAlitzAt -
Electrobeach - barcarès (privat) 150.000 no ReAlitzAt -
fib - benicàssim (privat) 114.000 no ReAlitzAt -
Sónar - barcelona (privat) 5 Sónar+d al cccb 105.000 no ReAlitzAt -

de 50.000 a 100.000 (abans de la pandèmia)   
Guitar bcn - barcelona (privat) 55.000 44.362 -19%
cruïlla - barcelona (privat) 5 cruïlla xxS 77.000 40.000 -48%
low cost festival - benidorm (privat) 5 noches mediterráneas 75.000 24.000 -68%
Jardins de pedralbes - barcelona (privat) 5 fes pedralbes 71.441 20.000 -72%
festival del mil·lenni - barcelona (privat) 168.346 4.500 -79%
acústica - figueres (privat)* 5 les nits d’acústica 120.000 7.000 -94%
bam - barcelona (públic)* 94.150 6.400 -93%
monumental club - barcelona (privat) 50.000 800 -98%
rock fest - Santa coloma de Gramenet (privat) 80.300 no ReAlitzAt -

de 25.000 a 50.000 (abans de la pandèmia)   
porta ferrada - Sant feliu de Guíxols (privat) 42.380 16.000 -62%
mallorca live festival - palma (privat) 5 Summer Edition 33.500 14.000 -58%
Grec - barcelona (públic) 29.532 9.245 -69%
Soundit - barcelona (privat) 48.000 7.400 -85%
Strenes - Girona (privat) 35.500 3.150 -91%
cap roig - calella de palafrugell (privat) 43.467 no ReAlitzAt -
arts d’Estiu - pineda de mar (privat) 35.674 no ReAlitzAt -
barcelona beach festival (privat) 34.000  no ReAlitzAt -
vida - vilanova i la Geltrú (privat) 32.500 no ReAlitzAt -
dGtl - barcelona (privat) 30.000 no ReAlitzAt -
aquelarre de cervera (públic) 30.000 no ReAlitzAt -
acampada Jove - montblanc (privat) 27.000 no ReAlitzAt -
canet rock (privat) 25.000 no ReAlitzAt -

de 10.000 a 25.000 (abans de la pandèmia)   
Sons del món (privat) 19.030 7.600 -60%
Esperanzah! - El prat de llobregat (privat) 16.000 2.500 -84%
ítaca - l’Empordà (privat 5 Edició limitada 18.084 1.981 -89%
anòlia - igualada (públic-privat) 13.000 1.000 -92%
feslloc - benlloc (públic) 11.000 290 -97%
altaveu - Sant boi de llobregat (públic) 5 Sant boi Sona (online) 11.000 no ReAlitzAt -
festival de música de cambrils (privat) 23.418 no ReAlitzAt -
(a)phònica - banyoles (privat) 18.000  no ReAlitzAt -
unite with tomorrowland - barcelona (privat)  15.000 no ReAlitzAt -
leyendas del rock - villena (privat) 15.000  no ReAlitzAt -
polo music festival - barcelona (privat) 13.129 no ReAlitzAt -
Suite festival - barcelona (privat) 12.973 no ReAlitzAt -
clòwnia - Sant Joan de les abadesses (privat) 12.500 no ReAlitzAt -
polar fest - baqueira (privat) 10.000  no ReAlitzAt -
paupaterres - tàrrega (privat-públic) 10.000  no ReAlitzAt -

Menys de 10.000   
Eufònic arts Sonores i visuals - terres de l’Ebre (privat) 7.050 6.700 -5%
mutek - barcelona (privat-públic) 6.000 6.000 0%
portal blau - l’Escala / Empúries (privat-públic) 7.897 2.098  -73%
músiques Sensibles - barcelona (privat) 4.140 no ReAlitzAt -

Programació musical - festa major   
mercè música - barcelona (públic)* 305.040 20.584 -93% 
fires de Sant narcís - Girona (públic)* 5 activitats de Sant narcís 32.600 2.703 -92%
les Santes - mataró (públic)* 110.000 no ReAlitzAt -

total assistents 2020 

258.313
El 2020 s’han perdut 3 milions d’espectadors i s’han celebrat menys de la meitat dels principals 
festivals i festes majors als països catalans. la vintena de certàmens organitzats han reunit 
258.313 persones, el 79% menys que l’any anterior. tots els macrofestivals s’han ajornat. mentre 
que els grans i mitjans festivals han perdut un 75% de públic, els de format més reduït han conser-
vat el 70% d’espectadors. les festes majors han vist reduïda un 90% l’assistència als concerts.

font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels festivals. (*) programació gratuïta majoritària



opinió
salvador gonzález
GErEnt xàfEc – xarxa dE fEStivalS dE múSica dE catalunYa

“Els festivals membres 
de xàfec apostem 

pel territori, 
la singularitat, 

la qualitat artística 
i el talent local, 

ja que ens nodrim 
en un 92% de persones 
del mateix territori”

la crisi sanitària provocada pel covid-19 ha 
suposat un replantejament en el sector cultu-
ral en molts aspectes. pel que fa als festivals 
musicals, s’han posat de manifest –també des 
de la premsa– algunes de les mancances es-
tructurals i de model d’alguns esdeveniments, 
especialment de gran format. Són models que 
s’allunyen del que defensem els cicles i festi-
vals membres de l’associació xàfec, xarxa de 
festivals de música de catalunya, que apos-
tem pel territori, la singularitat, la qualitat ar-
tística i el talent local. 
Segons una enquesta realitzada recentment 
entre els membres de xàfec, un 48% de les 
persones assistents als festivals són locals, 
és dir, de la població on se celebra l’esdeveni-
ment, i un 45% prové de la resta de catalunya. 
Els festivals i cicles de xàfec es nodreixen en 
un 92% de gent provinent del territori proper, 
la majoria de la franja d’edat que va dels 26 als 
40 anys (67%). 
també cal destacar que el grup majoritari dels 
membres –un 20%– fan esdeveniments que 
acullen un màxim de 1.000 persones en les se-
ves respectives edicions. per tant, estem par-
lant de cicles i festivals en què l’èxit no es me-
sura pel nombre d’assistents sinó pel retorn 
i per ser motor de la música i dels artistes a 
casa nostra; una singularitat que es trasllada 
en una varietat d’estils musicals (pop, rock, 
tradicional, jazz, reggae, electrònica...) i polí-
tiques culturals que beneficien les poblacions 
on se celebren, amb activitats que van més 
enllà del mateix esdeveniment: tallers, activi-
tats permanents i col·laboracions amb altres 
entitats a les programacions, entre altres.

la qualitat artística dels festivals de xàfec 
pren forma en una aposta permanent pel ta-
lent local, és a dir, pels artistes i grups de 
catalunya. tornant a l’enquesta, dels 516 ar-
tistes o grups que es van programar durant 
el 2019, 368 van ser de procedència catala-
na –71% de la programació–, amb un volum 
de contractació d’1.274.796,12 euros. i el que 
és més important, aquestes formacions no es 
van programar per poder complir la quota que 
es demana des de l’administració per poder 
rebre els ajuts, sinó que formen part del gruix 
de la programació dels cicles i festivals i són 
caps de cartell.
des del punt de vista dels organitzadors, no 
ens trobem davant de grans promotores, sinó 
d’un teixit format per petites empreses, i en 
bona part es tracta d’entitats sense ànim de 
lucre –la majoria associacions– a les quals els 
mou el fet d’organitzar esdeveniments que 
aportin diversitat cultural a les seves respecti-
ves poblacions, descentralitzant la cultura de 
les grans ciutats.
deixant a banda les conseqüències devas-
tadores que la crisi sanitària ha provocat en 
el sector de la música, l’associació xàfec vol 
promoure que des de les administracions i 
els mitjans de comunicació públics es doni 
suport de manera constant a un model com 
el que defensem. Són esdeveniments que 
aporten un veritable retorn a la nostra soci-
etat i que aposten per altres valors afegits 
com la sostenibilitat, la igualtat de gènere 
–tant en els equips organitzadors com en la 
programació– o la programació d’artistes en 
la llengua pròpia.

Territori, singularitat
i talent local

60    AnuAri dE LA MúsiCA 2021



opinió
gemma recoder
dirEctora dE SunmuSic i canEt rocK, mEmbrE dE fEStivalS pEr la cultura SEGura

“cruïlla, vida, 
Primavera sound, 

sónar, the Project i 
canet rock hem situat 

catalunya al centre 
de la investigació 
sanitària i com a 

referent cultural. 
Hem fet possible 

la tornada dels grans 
esdeveniments”

El desembre del 2020 es va fer el primer as-
saig clínic de la fundació lluita contra la 
Sida i les malalties infeccioses i el primavera 
Sound a la sala apolo de barcelona, en el qual 
500 persones van assistir a un concert havent 
passat un test d’antígens i amb l’única obliga-
ció de dur mascareta. 
l’estudi va ser tot un èxit, no es va registrar 
cap contagi. aquest va ser el detonant que 
em va precipitar a contactar amb el doc-
tor bonaventura clotet per exposar-li la idea 
de fer la prova en un recinte més gran i amb 
més públic. però havíem de ser-hi tots. Era 
necessària la complicitat dels principals fes-
tivals catalans, deixant enrere la competi-
ció. cruïlla, vida, primavera Sound, Sónar, la 
promotora project i canet rock junts faríem 
possible un concert pilot per a 5.000 perso-
nes. lideraríem una campanya de cribratges 
massius entre un públic ampli, i convertiríem 
barcelona en un referent mundial en el dis-
seny, execució i avaluació de protocols d’ac-
cés per a grans esdeveniments. vam unir for-
ces i va néixer festivals per la cultura Segura. 
després de tant de temps d’incerteses, tots 
hem començat a recuperar el pols i l’orgull 
de comprovar que en moments excepcionals 
som capaços de superar les diferències. 
El 27 de març del 2021 vam celebrar un con-
cert històric al palau Sant Jordi de barcelona, 
amb la complicitat i actuació de Love of 
Lesbian i el suport i l’excel·lència dels inves-
tigadors Josep maria llibre i boris revollo i 
l’equip sanitari de l’hospital Germans trias i 
pujol i la fundació lluita contra la Sida i les 
malalties infeccioses i dels responsables de 

cultura, Salut i procicat de la Generalitat de 
catalunya. hi van participar 5.000 persones 
que havien passat un test d’antígens massiu 
a les sales luz de Gas, razzmatazz i apolo, i 
que portaven les mascaretes que havíem dis-
tribuït. va ser un espectacle sense distàncies 
de seguretat, on es podria ballar, cantar i tam-
bé abraçar-se. a les 19.25 hores van sonar els 
primers acords i ens vam commoure escoltant 
santi Balmes donar la benvinguda i dient-nos 
que aquell moment guanyava una batalla de-
finitiva en la guerra contra el virus. llàgrimes 
d’emoció. Ens adonàrem de quant ho havíem 
trobat a faltar i ens colpia el resultat de la fei-
na compartida. 
va ser un èxit, només sis positius, cap dels 
quals contagiat al recinte on es va fer el con-
cert. des del principi els mitjans internacio-
nals s’havien interessat per l’assaig, i van as-
sistir a rodes de premsa i concert per fer-ne 
seguiment i copsar els resultats. havíem ini-
ciat un camí que permet ara fer estudis simi-
lars a altres països. i vam situar catalunya i 
barcelona al centre de la investigació sanità-
ria i com a referent cultural. 
hem obert la porta a poder fer grans espec-
tacles musicals a l’aire lliure basats en els pro-
tocols. aquest estiu se celebraran els festivals 
cruïlla, canet rock i vida festival, on s’aplica-
ran les proves confirmades a l’estudi del palau 
Sant Jordi. ha estat un any dur per a tothom, 
per a la cultura també, i principalment per a la 
música en directe. però ens hem preparat per 
aixecar-nos davant els contratemps. i així ha 
estat. hem fet possible la tornada dels grans 
esdeveniments al país.

festivals per  
la Cultura segura
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sales de concerts 2020

les sales de concerts van tancar l’11 de març 
de 2020 per l’emergència sanitària i el risc que 
implicava la concentració de més de mil per-
sones en activitats en espais tancats (doGc 
del 13 de març), i, al cap d’un any i mig, la ma-
joria no ha pogut obrir ni programar. Els pocs 
locals que han recuperar certa normalitat ho 
fan en condicions precàries, amb limitacions 
d’horaris, aforaments i altres restriccions. 
les dades recollides als principals equipa-
ments catalans han indicat que els especta-
dors han caigut un 80% i la programació s’ha 
reduït un 70%, una situació irreversible a cau-
sa de la manca d’activitat habitual al llarg de 
15 mesos. cal aclarir que les dades del 2020 
inclouen el primer trimestre de l’any, en què 
es va poder programar habitualment, ja que 
durant tot el període d’estat d’alarma la majo-
ria de sales s’han vist obligades a tancar.
davant una situació tan greu, el president de 
l’associació de Sales de concert de catalunya 
(aSacc), lluís torrents, és contundent: “no 
s’ha recuperat l’activitat en quinze mesos i les 
úniques experiències han estat concerts sub-
vencionats, perquè era inviable programar 
amb un 15% d’aforament i sense els ingressos 
de les barres”. des del març del 2020 el 98% 
de les sales han quedat tancades i només el 
40% han pogut obrir esporàdicament, gràci-
es a patrocinis privats i a dies puntuals, per 
programar sobretot el novembre i desembre 
aprofitant la reobertura parcial amb limitació 
d’aforament decretada el 23 de novembre. 
de les 90 sales associades a l’aSacc només 
una quarantena s’ha pogut sumar als cicles 
públics, perquè la majoria ha preferit estalviar 
despeses fixes –Ertos del personal, potència 

elèctrica...– o l’activitat suposava menys d’un 
30% de la capacitat habitual de la sala. En to-
tal, l’aSacc ha programat fins a 186 concerts.
En aquest sentit, cal subratllar la intervenció 
de la Generalitat de catalunya i d’alguns ajun-
taments per ajudar a una programació de mí-
nims. S’ha celebrat el cicle Sala bcn d’estiu 
(35 concerts de 55 grups) i d’hivern (7 con-
certs de 14 grups) i el Salacat amb micro-
concerts, amb 107 concerts de 90 grups a 
37 sales de barcelona, Girona, l’hospitalet, 
lleida, manresa, mataró, reus, Salt, Sant boi 
i Sant feliu de llobregat, tarragona, terrassa 
i valls. també s’ha fet el Sala l’h (31 concerts 
de 31 grups a cinc sales de l’hospitalet de 
llobregat) i 6 concerts del curtcircuit. 
un altre dels factors que han fet que les sa-
les hagin patit un tancament generalitzat és 
la diferència d’explotació respecte a altres pa-
ïsos europeus. “a frança o bèlgica les sales 
garanteixen un 60% del pressupost amb su-
port públic, mentre que a catalunya només 
arriba al 3%. les sales vivim de l’activitat de 
club, copes i discoteca. Els concerts subven-
cionats que s’hagin pogut celebrar a les tar-
des representen entre el 10 i el 20% de la fac-
turació i, per tant, el negoci no pot subsistir 
només amb la música en directe, ni amb dos o 
tres concerts al mes com ha passat. Els ajuts 
no tenen res a veure amb recuperar l’activitat 
a les sales”, incideix torrents. i, encara més, a 
la memòria anual de l’aSacc, elaborada per 
la gerent carmen zapata, s’assegura que 17 
sales de l’Estat espanyol –cinc de les quals a 
catalunya i cinc a madrid– ja no tornaran a 
obrir les portes o bé estan en traspàs a causa 
de la pandèmia. HELEnA M. ALEgrET

Espectadors 2020

concerts 2020

un any irrecuperable
i sense programació
tot i el ritme de reconversió que s’havia abordat abans de la pandèmia a la majoria de sales catalanes 
després d’uns anys d’inestabilitat, l’aturada general des del març del 2020 ha estat devastadora. Hi ha 
hagut caiguda en picat d’espectadors (-80%) i davallada total en la programació de concerts (-70%). 
les dades aportades per la vintena de principals equipaments han registrat la pèrdua de 1,2 milions 
d’espectadors i de 3.500 bolos en un sector que encara no ha recuperat l’activitat de la música en viu.

La xifra d’assistents a sales de concerts
a Catalunya ha caigut un notable 80% el 
2020, de manera que a la vintena de lo-
cals més destacats s’han perdut 1,2 mili-
ons d’espectadors. La pèrdua de públic 
ha estat similar a Barcelona (80%) que a 
la resta de Catalunya (79%). La mitjana
d’ocupació s’ha reduït a una tercera part, 
de 288 a 189 espectadors per sala: l’espai 
amb aforament mínim va ser sidecar (17) 
i el màxim va ser a La Mirona (200).

-80%

La programació també ha tingut una re-
culada espectacular del 70%, fruit de la 
cancel·lació de més de 1.500 concerts. 
La davallada ha estat exactament igual 
a Barcelona que a la resta. Les sales que 
han estat subvencionades pel salaCAT o 
el sala L’H o en les quals s’han fet proves 
sanitàries (Apolo) han registrat millors 
xifres, tot i que l’AsACC ha compensat 
també amb ajuts les sales més petites.

-70%

62    AnuAri dE LA MúsiCA 2021



la programació entre el juny 
i el desembre del 2020 ha es-
tat de 60 microconcerts amb 
aforaments de 25 persones, 
amb un total anual de 1.500 
assistents. i alguns d’aquests 
concerts de vespre han estat 
sense servei de barra, tot ple-
gat més difícil encara.

El pressupost públic dedicat 
a les arts escèniques és d’un 
0,65%, i dins aquesta irrisò-
ria quantitat la música en viu 
és la ventafocs cultural. amb 
aquest escenari, les sales de 
concerts ens hem vist obliga-
des a endeutar-nos, esperant 
la fi d’un malson.

Jaume ramon
L’oncLE JacK

roberto tierz
sidEcar

Espectadors i concerts a les 
principals sales de Catalunya 2020

Com heu gestionat el confinament? 
com sempre, s’ha programat d’acord 
amb la normativa sanitària, amb afora-
ments reduïts, excepte quan hi ha ha-
gut prohibicions. la programació ha 
estat l’habitual del JazzSí, cada dia de 
la setmana d’un estil diferent: dilluns 
jazz, dimarts blues-reggae-rock, dime-
cres funk, dijous sabor cubano, diven-
dres flamenc, dissabte rumba catala-
na i diumenge jazz, excepte el mes de 
juliol i final de juny, que no hi ha haver 
programació diària.
Com us ha afectat la crisi? hem resis-
tit com hem pogut. tenint en compte 
la reducció d’aforament i per tant d’in-
gressos, el nombre d’intèrprets con-
tractat també s’ha vist reduït perquè 
eren formacions més petites.
ArC va reconèixer el projecte jazz i 
Am a la fàbrica fabra i Coats. El taller 
de músics i la fabra i coats tenim una 
relació molt fluïda, i a través dels di-
ferents espais de la fàbrica de creació 
de Sant andreu fem jam sessions amb 
alumnes, exalumnes i professors.
Com serà el futur per al Taller? que 
escampi la boira per mantenir un nom-
bre de concerts suficient perquè els 
nostres artistes es puguin guanyar la 
vida com a professionals.

 2019 2020 % 2019 2020 %

apolo, la[2] i la[3] (bcn) 441.066 96.058 -78% 550 129 -77%

razzmatazz (bcn) 452.467 92.935 -80% 374 62 -83%

luz de Gas (bcn) 137.192 19.104 -86% 261 61 -77%

tarantos (bcn) 75.000 10.291 -86% 1.275 371 -71%

barts (bcn) 70.200 11.384 -84% 118 26 -78%

Salamandra (l’h) 30.925 11.024 -64% 84 49 -42%

Jamboree (bcn) 34.000 8.663 -75% 690 292 -58%

la mirona (Salt) 52.220 8.230 -84% 73 50 -32%

Jazz Sí (bcn) 15.975 4.738 -70% 359 206 -43%

cafè del teatre (lleida) 14.406 3.891 -73% 147 48 -67%

c.a.t. (bcn) 26.571 3.700 -86% 185 46 -75%

bikini (bcn) 21.140 3.500 -83% 56 6 -89%

Stroika (manresa) 13.249 3.059 -77% 33 10 -70%

vol (bcn) 9.522 2.590 -73% 110 29 -74%

Sidecar (bcn) 15.982 2.489 -84% 131 24 -82%

zero (tarragona) 14.432 2.449 -83% 178 19 -89%

l’oncle Jack (l’h) 6.650 1.500 -77% 140 25 -82%

Soda acústic (bcn) 6.840 908 -87% 129 24 -81%

la capsa (El prat) 11.500 468 -96% 75 28 -63%

Els pagesos (Sant feliu ll.) 4.165 365 -91% 78 11 -86%

milenio (Sant feliu ll.) 300 34 -89% 6 2 -67%

EnTrEVisTA

María valdés
dirEctora FundaciÓ  
taLLEr dE Músics - Jazzsí cLuB

fins a l’octubre del 2020 ja ha-
víem estat set mesos tancats 
i sense perspectives d’obrir 
com a bar de copes. hem fet 
una inversió i ens hem recon-
vertit en un gastrobar gràcies 
a una cessió de llicència pro-
visional de l’ajuntament de 
Sant feliu de llobregat.

vane ribas
ELs PaGEsos

ConcertsEspectadors

“Els artistes 
han de poder 
viure com a 
professionals”

font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les sales i l’aSacc
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la pandèmia ha obligat a cancel·lar tota la programació musical als 
grans teatres i auditoris catalans. a l’estiu, alguns equipaments han 
obert amb aforaments reduïts i la majoria han treballat per reprogra-
mar el màxim de concerts possibles i celebrar concerts en línia.

Els principals auditoris i teatres de catalunya 
han estat tancats a causa de la pandèmia del 
13 de març a principi de juliol i també a final 
d’any, entre els mesos d’octubre i novembre. 
la situació crítica ha fet que la xifra de con-
certs hagi caigut un 57% respecte al 2019 i 
que s’hagin perdut un 70% d’espectadors. per 
intentar pal·liar la crisi, la majoria d’auditoris 
han programat directes en línia per evitar una 
major destrucció de llocs de treball i ha in-
tentat mantenir i/o reprogramar el màxim de 
concerts. El teatre Kursaal de manresa (-79%) 
–21 concerts cancel·lats i 11 reprogramats–, 
el palau de la música (-74% d’assistents), 
l’auditori de barcelona (-72%), l’atlàntida de 
vic (-74%) –45 concerts presencials i 6 en lí-
nia– i el palau Sant Jordi (-72%) són els que 
han registrat una major caiguda en la xifra 
d’espectadors. El liceu ha hagut de suspen-
dre 116 funcions i n’ha fet 80, l’auditori Enric 
Granados de lleida n’ha suspès 8 i n’ha cele-
brat 35, Granollers n’ha cancel·lat 6 i n’ha or-
ganitzat 33, Girona ha reprogramat el 80% de 
les propostes i l’auditori ha mantingut un 70% 
d’ocupació. TErEsA VALLBonA

Auditoris i teatres 2020

Auditoris i teatres 
tancats per pandèmia

Espectadors 2020

concerts 2020

des del març del 2020 la cultura ha 
demostrat un cop més el seu caràcter 
resilient, la seva adaptabilitat i la ne-
cessitat de ser present més que mai 
al costat del públic. no hem parat 
d’adaptar-nos a les necessitats –res-
triccions d’horaris i aforament, mesu-
res de contenció de la pandèmia, nous 
protocols d’actuació– i hem acompa-
nyat els artistes i agents reprogramant 
els concerts, motiu pel qual l’audito-
ri de Girona ha estat mereixedor del 
premi arc en reconeixement al seu 
treball. però també s’ha obert una por-
ta a noves formes de consum cultu-
ral i d’innovació de projectes musicals 
i hem programat el primer festival de 
música en família en línia de catalunya 
(us Estrimem fest). ha estat un any 
per fer costat al públic i al teixit artístic 
i per repensar el nostre model de triple 
objectiu: desenvolupar una activitat 
musical que presti servei públic, ser 
referència en l’àmbit nacional i ampli-
ar la base social de la música a Girona.

david ibáñez 
dirEctor FundaciÓ auditori 
PaLau dE conGrEssos dE Girona

oPiniÓ

repensar 
l’Auditori de 
girona per a  
una nova era

Espectadors i concerts als principals teatres i auditoris 2020
 Espectadors 2019 2020 % Concerts 2019 2020 %

palau Sant Jordi + Sant Jordi club (bcn) 446.000 125.000 -72% 51  37  -27%

palau de la música catalana (bcn)  445.946  117.563  -74% 613  215  -65%

l’auditori de barcelona 381.863 108.702  -72% 494 218  -56%

Gran teatre del liceu* (bcn) 275.497 100.000  -64% 179 80  -55%

auditori de Girona  80.057 24.274  -70%  133 65  -51%

teatre auditori de Sant cugat 36.282 15.758 -57% 50  21 -58%

teatre auditori de Granollers  24.643 8.755 -64% 57 34  -40%

l’atlàntida - centre d’arts Escèniques d’osona 31.772  8.298 -74% 89  45 -49%

auditori Enric Granados - lleida  20.358 8.194 -60% 55 35  -36%

teatre Kursaal - manresa 32.036 6.726 -79% 82 30  -63%

auditori de vilafranca 6.191  2.155 -65% 27  12 -56%

font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels equipaments. (*) inclou només programació pròpia 

La xifra d’espectadors a teatres i au-
ditoris ha caigut el 2020 un 70%, amb 
una pèrdua de 1, 2 milions d’assistents 
a causa de la retallada d’aforaments i 
concerts. La mitjana d’espectadors per 
sala s’ha reduït un terç, de 973 a 663.

-70%

La programació musical també s’ha 
reduït un notable 57%, especialment 
a Barcelona (-59%) respecte a la resta 
de Catalunya (-51%). globalment, s’ha 
passat de 1.830 concerts a 792, amb la 
cancel·lació d’un miler de contractes.

-57%
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Els circuits musicals han estat l’àmbit menys 
afectat per la crisi, amb reduccions del 61% 
d’assistents i el 38% de concerts. promogut 
pel c.a.t. i Grup Enderrock, el circuit folc ha 
organitzat 22 concerts, un més que el 2019, 
si bé la pandèmia ha obligat a reduir l’afora-
ment a la meitat i els espectadors han caigut 
un 50%. El GpS, promogut per arc i musicat 
entre d’altres, amb el suport del ministeri de 
cultura, havia previst 30 bolos a catalunya, 13 
al país valencià i 4 a balears, però només n’ha 
realitzat 4. d’altra banda, les administracions 
han activat diversos circuits de sales amb 181 
concerts i 20.000 espectadors. l’ajuntament 
de barcelona (icub) i aSacc han impulsat 
Sala bcn amb 43 concerts i 10.768 assistents, 
un cicle a l’aire lliure amb aforament per a 400 
persones. la Generalitat de catalunya (icEc) 
ha creat el nou cicle Sala cat –108 concerts 
i 7.340 assistents– amb l’objectiu de reactivar 
sales privades de petit i mitjà format i generar 
activitat professional. i també l’ajuntament de 
l’hospitalet de llobregat ha promogut el Sala 
l’h –30 concerts i 1.291 assistents– a cinc sa-
les de música de la ciutat. T.V.

els circuits dels països catalans han viscut un any complicat, tot 
i que s’han registrat xifres moderades. la programació ha caigut un 
‘ajustat’ 38% i l’assistència ha baixat el 61% respecte al 2019. la nota 
positiva ha estat la creació dels circuits sala cat, sala bcn i sala l’H. 

Circuits 2020

nous cicles per 
als temps de crisi

Espectadors 2020

concerts 2020

no seré gaire original valorant el 2020 
com un any nefast. Sense pal·liatius. El 
2021, tot i que hi ha una certa obertu-
ra darrerament, no promet gaires ‘bo-
nes noves’. és molt necessari que el 
nostre sector –i tota la societat– aten-
gui les necessitats dels professionals 
implicats en la música en directe, no 
només músics/ques, sinó també tèc-
nics/es, gestors/es, programador/es i 
la resta d’agents. cal que el segon se-
mestre del 2021 suposi la reconstruc-
ció, amb més força si és possible, d’un 
teixit que se sustenta en les sales de 
concerts –que han de ser considera-
des i, per tant, protegides com el que 
són, espais culturals– i l’aparador més 
mediàtic i públic del qual són els fes-
tivals. El 2020 ha estat l’any del desè 
aniversari del GpS, el circuito Estatal 
de músicas populares finançat per 
l’inaEm i impulsat per la federació de 
set associacions sectorials. un aniver-
sari agredolç. En noves edicions caldrà 
treballar per al seu restabliment.

Juanma cantos
coordinador circuit 
Girando Por saLas (GPs)

oPiniÓ

2020, any  
per oblidar.  
2021, any per 
reconstruir

 Espectadors 2019 2020 %  Concerts 2019 2020 % 

xarxa d’Espais Escènics de l’oda 213.963 83.504 -61% 711 462 -35%
(diputació de barcelona + programa.cat)

òpera catalunya  12.807 10.483 -18% 23 19 -17%
(Generalitat de catalunya)

curtcircuit   13.177 297 -98% 43 6 -86%
(aSacc)

circuit folc  3.075 1.530 -50% 21 22 +5%
(c.a.t. + Grup Enderrock)

circuit GpS - Girando por Salas 1.600 302 -81% 29 5 -83%
[catalunya - país valencià - 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 2020

La quantitat d’espectadors als circuits 
musicals ha baixat un 61%, de 244.622 
a 96.116 assistents el 2020 (150 mil as-
sistents menys). La mitjana d’ocupació 
ha patit una enorme davallada del 37%, 
de 296 a 186 espectadors per concert. 

-61%

Els 514 espectacles en gira s’han redu-
ït un 38%, respecte als 827 del 2019. La 
major retallada de concerts l’han pa-
tit el Curtcircuit (-86%) i el gPs (-83%), 
mentre que el Circuit folc ha apostat 
per augmentar un 5% la programació.

-38%
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El conveni triennal 2020-22 de la xarxa de 
cases de la música (cdm) signat amb la 
Generalitat de catalunya i els ajuntaments ha 
permès inaugurar la nova seu de lleida. tot i 
haver d’afrontar l’etapa més complicada de la 
trajectòria del projecte, el coordinador Jordi 
planagumà aposta pel creixement: “inaugurar 
la cdm de lleida és un missatge de futur. i al 
mateix temps som conscients que ens queda-
rà per cobrir la demarcació de tarragona per-
què el projecte tingui una lògica territorial, tal 
com es va concebre des de l’inici”. 
tot i això, les xifres del 2020 no són afalaga-
dores. la quantitat d’espectadors ha caigut 
un 35%, i més encara els concerts (-46%) i ar-
tistes (-67%). les cdm han ofert 101 ajuts a la 
creació, tal com assenyalen els indicadors de 
29 produccions de directes, 13 gravacions de 
maquetes, 18 càpsules i també els concerts de 
Km 0 (28), al mmvv (3) i a la fira mediterrània 
(5). “Estem en una etapa de resistència. toca 
mantenir les estructures de la indústria musi-
cal per poder reobrir quan sigui el moment. Si 
no ho fem, serà una feina que durarà dècades 
i que afecta a tothom, artistes, programadors, 
segells, sales, mànagers, tècnics...”, conclou 
planagumà. H.M.A.

les cases de la Música s’han fet càrrec d’artistes consolidats, i no només 
dels emergents. Han incorporat l’streaming al dia a dia i pensen sobretot 
en la reconstrucció amb una aposta multiplicada exponencialment amb 
proves per a formats de sala ‘escalables’ i per canalitzar el nou talent.

Cases de la Música

Etapa de resistència 
per a la reconstrucció

Espectadors 2019-20 Quines conseqüències del covid us 
heu trobat a les Cases de la Música? 
El 2020 ha estat un any de resistència i 
de reformulació constant de tot el que 
estava planejat, en funció de les nor-
mes de cada moment. hem passat per 
sis o set etapes amb normes diferents 
per a cada activitat. En alguns mo-
ments podíem fer una part d’accions 
presencials i altres de virtuals, en al-
tres moments totes virtuals... quant a 
organització i producció ha estat com 
fer la feina de tres anys en un, per aca-
bar executant menys que un any nor-
mal i amb una despesa superior. 
L’afectació ha estat diferent en fun-
ció de creació, formació o concerts?
partint del fet que tot ha quedat afec-
tat, podríem dividir-ho entre el que 
s’ha hagut de reformular i el que ha es-
tat impossible de fer. la part més do-
lenta se l’enduen els concerts. El 13 de 
març del 2020 vam tancar les sales i 
no s’ha reprès la ‘normalitat’, tot i que 
a l’estiu es va programar més per com-
pensar l’absència de festes majors.

Jordi Planagumà
coordinador 
casEs dE La Música

EnTrEVisTA

“Ha estat com  
fer la feina de 
3 anys en 1, i amb 
major despesa”

creació 2020 concerts 2020

Les Cases de la Música han registrat 
64.415 assistents, xifra que ha caigut 
un 35% respecte als 98.564 del 2019.

-35%

101 18913 29 18

28 64.4153 5

-28% (2019: 141) -28% (2019: 18) -26% (2019: 39) -57% (2019: 42) -46% (2019: 351)

-10% (2019: 31) -25% (2019: 4) -29% (2019: 7) -35% (2019: 98.564)

ajudes a 
la creació

nombre  
de concerts

per 
tipologia

per 
procedència

enregistrament 
de maquetes

producció  
de directes

càpsules 
audiovisuals

concerts  
Km 0

nombre 
d’assistents

concerts  
al MMvv

concerts Fira 
Mediterrània

artistes locals

109 -55%

artistes catalans

81 -83%

artistes de la  
resta de l’Estat

23 -82%

artistes 
internacionals

8 -87%

artistes  
consolidats

74 -71%

artistes  
emergents

147 -64%

concerts 2019-20

La xifra de concerts ha caigut fins  
a gairebé la meitat, de 351 directes  
promoguts el 2019 a 189 el 2020.

-46%

artistes 2019-20

Les CdM han treballat amb 221 artistes  
el 2020 respecte als 667 del 2019.

-67%

font: cases de la música
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formació musical i professional

tió (10%) i pedagogia (7%). música tradicional i 
flamenc han mantingut la xifra d’alumnes, i en 
canvi han perdut interès clàssica i contempo-
rània (-4%) i composició (-15%). 
la directora tècnica de l’Escola Superior d’Es-
tudis musicals del taller de músics, Susanna 
piquer, remarca que ha crescut la xifra d’alum-
nes (+10%), sobretot a l’àrea de Jazz i música 
moderna (+25%), que d’un any a l’altre han 
passat de representar 2/3 a 3/4 parts del to-
tal dels matriculats. Els instruments més de-
mandats han estat la guitarra elèctrica (50 
alumnes, 3 dones), la bateria (27, cap dona) 
i el piano (31, 10 dones). i quant a producció 
i gestió s’ha doblat l’alumnat, de 3 a 6 alum-
nes. l’increment d’estudiants de música mo-
derna també s’ha registrat al centre més petit 
d’estudis superiors, l’escola Jam Session, amb 
un augment del 39% el curs 2020-21. la cap 
de cultura, pedagogia i desenvolupament, 
maite vernet, indica: “Els nostres alumnes són 
d’interpretació i Sonologia de música moder-
na, perquè no cursem altres modalitats. l’any 
anterior el total d’alumnes matriculats van ser 
49 i enguany la xifra s’ha incrementat a 68”.
per contra, en els dos casos del conservatori 
del liceu i de l’Escola Superior de música de 
catalunya la xifra d’alumnes s’ha reduït un 2% 
el darrer curs, de manera respectiva. la da-
vallada s’ha apreciat especialment en les ma-
tèries de clàssica i contemporània, amb una 
baixada del 2% d’alumnat a l’Esmuc i del 6% al 
conservatori del liceu. 

alumnes 2020-21

Matriculació estrangera

Matriculació femenina

les matriculacions als ensenyaments supe-
riors de música, tant d’instruments com de 
formació professional, han tingut una bona 
acollida el curs 2020-21, al marge del desas-
tre produït per la pandèmia en tot el sector. 
la xifra de matriculats ha crescut prop del 
2%, de 1.462 a 1.481 alumnes, als quatre cen-
tres validats: l’Escola Superior de música de 
catalunya (Esmuc), el conservatori del liceu, 
el taller de músics i l’escola Jam Session de 
barcelona. a més, també han augmentat de 
manera considerable les matriculacions a 
màsters i cursos especialitzats.
El major increment de matriculació s’ha pro-
duït gràcies als alumnes procedents de fora 
de catalunya: un 7% més de la resta de l’Es-
tat i un 10% més de l’estranger. per contra, han 
baixat un 2% els alumnes catalans. pel que fa 
a gènere, el darrer curs ha augmentat un 5% la 
presència de dones a les aules, que han pas-
sat de 533 a 561 matriculades. tot i això, el bi-
aix és majoritàriament masculí amb un total 
de 920 alumnes –gairebé el doble–, que han 
baixat un 1% respecte als 929 del curs ante-
rior. l’escola més paritària és el liceu (66%-
54%), seguida de l’Esmuc (63%-37%), el taller 
(70%-30%) i la Jam Session (90%-10%).
l’AnUARi de lA músiCA ha volgut analitzar també 
l’evolució dels dos darrers cursos per observar 
quines són les matèries que creixen i marquen 
tendència. El curs 2020-21 han guanyat matri-
culació les assignatures de composició (+14%), 
Jazz i música moderna (+12%), producció i ges-

Matriculació a l’alça 
per al cursos 2020-21
el curs 2020-21, afectat pel desastre causat per la pandèmia mundial, les quatre escoles superiors de 
música de catalunya han augmentat un 2% la xifra d’alumnat, amb especial incidència al taller de Músics 
i a la Jam session. el major creixement s’ha produït amb el 7% de matriculats procedents de fora del país, 
i cal destacar que hi ha hagut un increment del 5% de dones. les matèries que han guanyat més adeptes 
han estat Jazz i música moderna (+12%), producció i gestió (+10%) i pedagogia (+7%). 

Les quatre escoles superiors de música 
no han perdut alumnat el curs 2020-21, 
sinó que l’han mantingut o augmentat 
–el cas més contundent ha estat l’esco-
la jam session (+39%)–, i globalment s’ha 
passat de 1.462 a 1.481 alumnes (+2%).

Les alumnes de música han augmentat un 
5% el curs 2020-21 de 533 a 561, tot i que 
lluny encara dels nois, que han baixat un 
1% de 929 a 920. El major increment ha 
estat de matriculats de fora de Catalunya 
amb un 7%, sumant estrangers (+10%) i de 
la resta de l’Estat espanyol (+7%), mentre 
que els catalans han baixat un 2%.

+2%

+5%

+10%
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Escoles d’estudis superiors 
de música de Catalunya

Comparativa 2019-20 / 2020-21
d’alumnat segons matèries

universitat de Barcelona — gestió de la indústria musical 

Conservatori Liceu 2019-20 2020-21 %

total d’alumnes 561 552 -2%
música clàssica i contemporània 353 331 -6%

Jazz i música moderna 135 141 +4%

composició 28 30 +7%

pedagogia 34 41 +21%

interpretació de música tradicional 11 9 -18%

Taller de Músics 2019-20 2020-21 %

total d’alumnes 220 241 +10%
Jazz i música moderna 145 181 +25%

composició 29 12 -59%

pedagogia 27 26 -4%

producció i gestió 3 6 +100%

flamenc 16 16 0%

EsMuC 2019-20 2020-21 %

total d’alumnes 632 620 -2%
música clàssica i contemporània 245 241 -2%

Jazz i música moderna 113 105 -7%

composició 34 36 +6%

pedagogia  90 95 +6%

interpretació de música tradicional 32 34 +6%

producció i gestió 17 16 -6%

jam session 2019-20 2020-21 %

total d’alumnes 49 68 +39%

 2019-20 2020-21 %

alumnes postgrau 19 22 +16%

Procedència alumnat

catalunya

resta de l’Estat

altres països

dones

homes

dones

homes

dones

homes

dones

homes
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font: Elaboració pròpia a partir de dades de conservatori liceu, taller de músics,  
ESmuc, Jam Session i universitat de barcelona.
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la responsable d’ordenació i planificació de 
l’Esmuc, melissa mercadal, vol subratllar la 
pujada del 6% en composició, pedagogia i 
interpretació de música tradicional, i treu im-
portància a les caigudes poc pronunciades en 
altres matèries: “per ser un any de pandèmia, 
el fet que caigui només la clàssica un 2% o una 
alumna en producció i gestió és una notícia 
ben positiva”. respecte a instruments, els que 
han tingut més poder de convocatòria l’últim 
curs han estat, en música clàssica, piano (45 
alumnes, 23 dones), violí (36, 20 dones) i cant 
(19, 9 dones), en canvi en música moderna la 
presència femenina als principals instruments 
ha estat menor: bateria (1 dona de 16 alumnes) 
i saxo (2 de 15). Globalment, aquest grup d’es-
tudiants ha baixat només d’1 a 3 punts, de ma-
nera que la formació instrumental ha viscut un 
oasi en temps de pandèmia. 
prenent distància quant a les xifres, la cap de 
producció i Gestió de l’Esmuc, imma Grimalt, 
també directora del màster de management 
and music production, fa una reflexió profun-
da de la situació de crisi: “la pandèmia ens ha 
fet aturar i hem transformat els nostres hà-
bits de relació amb la feina i amb la cultura. 
Els canvis profunds acostumen a produir-se 
després d’una forta sacsejada que en el pla 
personal pot ser una malaltia o un accident, i 
que en aquest cas ha estat la pandèmia”. així, 
en l’àmbit musical, assegura: “les limitacions 
imposades pel covid ens han fet esprémer la 
imaginació, hem avançat quatre o cinc anys 
en el tema tecnològic i hem creat concerts i 
festivals en streaming, un fet impensable fa 
només dos anys. la constatació que la músi-
ca és un bé cultural de primera necessitat ens 
anima a ser positius si pensem en el futur”. 
Sobre aquest horitzó, Grimalt adverteix que 
encara hi ha qüestions a resoldre: “Es consoli-
daran els concerts exclusius on cada progra-
ma sigui un esdeveniment únic? Ens trobarem 
en grups més reduïts? Ens prepararem i for-
marem per anar als concerts a gaudir des de 
diferents perspectives, on tots els sentits i les 
experiències hi tinguin cabuda?”.

escoles De proXIMItat
En l’àmbit de la formació de proximitat cal te-
nir també ben present tot el ventall d’escoles 
de música municipals i locals, tant de titulari-
tat pública com privada. En aquest any pan-
dèmic, les escoles privades per exemple s’han 

mobilitzat per assolir les mateixes ajudes que 
les que depenen dels ajuntaments, donant 
valor a la seva feina en la baula professional 
dels músics, però igualment per incidir en el 
fet que la música sigui més present a la socie-
tat. El seu objectiu és fer-la més present tant 
als currículums escolars com als diversos en-
senyaments de nivells posteriors que vagin lli-
gats a la interpretació i que afecten l’entorn 
professional a dalt i a fora de l’escenari, com 
són les matèries de producció i gestió.
Els màxims responsables de l’entitat que agru-
pa les Escoles de música d’iniciativa privada 
associades de catalunya (Emipac), Sergi díaz 
i Jordi Jové, han fet un recull de greuges: “les 
escoles de música sorgides de la iniciativa pri-
vada de la societat civil hem patit –i molt!– els 
efectes de la pandèmia, tant en l’aspecte soci-
al i de convivència com perquè no s’han pogut 
fer classes presencials durant un temps i això 
ha afectat l’aspecte econòmic”. amb tot, des-
taquen la capacitat per adaptar-se de manera 
ràpida a la situació: “En un primer moment es 
va derivar la formació al format online i, quan 
s’ha pogut, també al model híbrid”.
i també fan la seva autoavaluació i carta als 
reis: “la nostra entitat ha estat molt rellevant 
a l’hora de cercar solucions tecnològiques i 
també de resoldre les problemàtiques legals 
i administratives del dia a dia, tal com s’ana-
ven presentant”. la validació de l’activitat de 
l’Emipac ha fet que els darrers mesos s’hi ha-
gin incorporat nous socis i s’hagi assumit més 
de la meitat del col·lectiu d’escoles de música 
d’iniciativa privada de catalunya: “Esperem 
que tot l’esforç social i econòmic que hem fet 
es compensi amb un pla de rescat o de xoc... 
però un pla real per part de l’administració”. 
ara caldrà veure si aquestes mesures que es 
reclamen arriben via la demanda de l’acadè-
mia catalana de la música o si es generarà al-
guna altra acció per part de les escoles cap al 
departament d’Ensenyament. 

DeMocratItzacIó MusIcal 
El tresorer de l’associació catalana d’Esco-
les de música (acEm), pere bayona, que fins 
ara havia dirigit l’entitat, aposta per l’entusias-
me que s’ha contagiat amb la música durant 
el confinament per la pandèmia: “Segurament 
en el futur hi haurà més persones que faran 
música per afició. diferents factors ho estan 
fent possible, d’una banda l’existència d’una 

“Hem trobat solucions 
tecnològiques ràpides, 
i amb la incorporació 
de nous socis hem 
assumit gairebé la 
meitat del col·lectiu 
d’escoles de música 
d’iniciativa privada”

sErGi díaz
Escoles de Música 
d’Iniciativa Privada (EMIPAC)

“La pandèmia ens 
ha fet aturar i hem 
transformat els hàbits 
de relació amb la feina  
i amb la cultura. com  
a bé essencial, això ens 
anima a ser positius  
respecte al futur”

iMMa GriMaLt
Cap del Departament 
de Producció i Gestió de l’ESMUC

“a la xarxa d’escoles de 
música tenen present 
que el 99% dels seus 
alumnes no voldran ser 
professionals i que els 
estan formant per ser 
bons aficionats i amb 
formació continuada”

PErE Bayona
Associació Catalana 
d’Escoles de Música (ACEM)

EL sEctor rEcLaMa
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xarxa d’escoles de música que tenen present 
que el 99% dels seus alumnes no voldran ser 
professionals i que els estan formant per ser 
uns bons aficionats, i d’altra banda les possi-
bilitats que ofereix internet, tant amb les pla-
taformes especialitzades de formació onli-
ne com amb els vídeos de Youtube que ense-
nyen a tocar instruments o ofereixen recursos 
per ampliar coneixements”. 
tot plegat no és cap desavantatge per a la 
música, segons bayona: “El que ajuda al crei-
xement del nombre de persones que aprenen 
música és la legitimació social de l’educació 
musical i artística. Són molts els estudis psi-
copedagògics que han posat de manifest els 
beneficis d’aprendre música per al desenvolu-
pament del cervell i l’adquisició d’hàbits d’es-
tudi i de treball individual i en grup. cada ve-
gada més progenitors en tenen coneixement 
i per això les escoles de música no han parat 
de créixer en els darrers anys”. la clau per a 
l’acEm és la creació de nous públics: “la ma-
joria d’estudiants voldrà continuar practicant 
música amb altres com ells i buscarà espais 
per relacionar-se, assajar i tocar. Els centres 
cívics, entitats i altres espais hauran de donar 
resposta a la demanda. Els centres formatius 
jugaran un paper important, perquè la música 
és una activitat que permet aprendre al llarg 
de tota la vida i la formació continuada és part 
de la seva essència”. 
En aquest sentit, hi ha col·lectius professio-
nals vinculats a centres educatius, com el Cor 
Zóngora de l’Escola de música pau casals del 
vendrell, dirigit per Montserrat Meneses. la 
formació va actuar a les activitats del festival 
pau casals 2019, i el darrer curs ha celebrat un 
quart de segle d’història: “Som 22 cantaires, 
dels quals una tercera part són menors de 35 
anys i estudiants de l’escola”, declara la direc-
tora. El cor va variant i creix i decreix segons 
van i venen alumnes; el 2019 eren “19 cantai-
res més pianista i directora”.
la tesi de pere bayona es basa en què “una 
societat amb més músics aficionats aprecia-
rà més i millor els músics i les ofertes profes-
sionals. qui més sap valorar el talent i el bon 
fer d’un músic és un altre músic, a favor de la 
qualitat musical, la innovació, la valentia i el 
risc, el compromís i la responsabilitat. la soci-
etat del futur serà més musical, amb més per-
sones a qui agradi fer música i escoltar-la amb 
més consciència per prestigiar-la”. H.M.A.

conservatori liceu

taller de Músics

esMuc

Jam session
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tots els esdeveniments celebrats a les fires 
i mercats el 2020 arreu dels països catalans 
han apostat per un format híbrid –presenci-
al i en streaming–. En el cas de fira b! s’ha op-
tat per un canal multimèdia televisiu, i no hi 
ha hagut activitat professional més enllà d’ac-
tuacions i trobades on line. El Sónar+d ha re-
alitzat una programació virtual en streaming 
i una activitat presencial mínima, i ha acon-
seguit reunir 140 artistes i ponents igualant la 
xifra del 2019. El primavera pro s’ha presen-
tat només en línia però no ha assolit el mateix 
ressò d’acreditats d’altres anys (-47%), tot i 
que ha obtingut 5.000 visionats a 42 països. 
El pressupost dels quatre principals mercats 
professionals s’ha reduït de manera notable 
un 23%; ha passat de 2,2 a 1,7 milions d’euros, 
tot i que el trovam de castelló ha estat l’únic 
que ha assolit un major suport públic del 27%. 
El primavera pro i el Sónar+d no han facilitat 
dades pressupostàries de l’experiència híbri-
da. per contra, la programació ha estat sobre-
tot per streaming o amb gravacions en vídeo i 
per televisió i això ha permès incrementar un 
15% la difusió del nombre d’artistes, de 447 a 
515. finalment, tot i l’esforç per realitzar tro-
bades virtuals, la xifra de professionals acre-
ditats s’ha reduït considerablement un 37%, 
com a reflex de l’aturada sectorial.
la gran novetat ha estat que el mercat de 
música viva i la fira mediterrània s’han po-
sat sota el paraigua de catalan arts, la mar-
ca de l’icEc per a la internacionalització, jun-
tament amb els altres mercats estratègics de 
cultura (mostra d’igualada, trapezi de reus, 

fira de tàrrega i Sismògraf). El mmvv i la fira 
mediterrània han promogut i coordinat cre-
acions i empreses catalanes a les principals 
plataformes de contractació i esdeveniments 
professionals, complint amb la funció d’ei-
nes d’articulació dels seus respectius àmbits. 
conjuntament amb l’institut ramon llull també 
s’han organitzat sessions de trobades ràpides, 
presentacions virtuals i seminaris on line, que 
han atret presència catalana i internacional. 
Els equips de la fira mediterrània, mmvv i 
trovam han treballat intensament en el dis-
seny d’un nou model que ha complementat 
bona part de l’activitat en directe a l’àmbit 
digital amb l’objectiu de complir amb la fun-
ció de servei públic i fomentar la dinamització 
del sector, la producció d’espectacles i la con-
tractació i circulació dels artistes. l’oferta de 
continguts en línia i de speed meetings ha se-
guit oberta a través de les seves plataformes 
els mesos següents, tant per al públic com per 
als professionals, i s’ha respost així a un dels 
objectius de dinamització per fer front al con-
text excepcional de pandèmia.
El 2020 no s’han realitzat tampoc estudis d’im-
pacte econòmic, però cal observar que les da-
des són negatives pel que fa a la inversió, els es-
pectadors i la quantitat de concerts celebrats, 
tot i que la projecció i la quantitat d’artistes i 
acreditats ha assolit barems positius. El mmvv 
ha emès 44 concerts, dels quals una trentena 
van ser gravats expressament per a l’ocasió, i 
la resta es van aprofitar de materials d’altres 
territoris, programació off, i de les cases de la 
música i el taller de músics. H.M.A.

Mercats i internacionalització

Estratègies digitals 
i accions en ‘streaming’
després de la tendència positiva dels darrers anys, els principals mercats musicals s’han vist obligats a 
adaptar-se als estralls de la pandèmia, i les xifres del 2020 no són comparables als formats habituals. tot i 
que han vist molt minvat el pressupost (-23%), la majoria de mercats ha plantejat oferir les programacions 
en streaming i multimèdia per promoure l’activitat artística (+15%) i intentar atreure als professionals amb 
suports digitals on line, tot i que s’ha reduït més d’un terç la participació d’agents acreditats (-37%). 

La realització de trobades virtuals, spe-
ed meetings, pitchings i webinars ha es-
tat la fórmula alternativa utilitzada per 
tots els esdeveniments, que han sumat 
més de 1.500 cites virtuals, tot i que la 
participació de professionals acredi-
tats ha baixat un 37%. L’irL i el MMVV 
van muntar una sessió d’entrevistes rà-
pides amb 6 sales europees i artistes, 
i en l’àmbit internacional també es va 
celebrar un webinar amb 4 mercats de 
la Asociación para el desarrollo de la 
industria Musical iberoamericana.

Tot i les restriccions pel covid, les cites 
professionals han organitzat concerts 
presencials i a través d’altres canals per 
garantir la difusió artística: sónar (140), 
MMVV (15 directes i 40 digitals), fira 
(40), Trovam (35) i fira B! (16). L’institut 
ramon Llull igualment ha donat priori-
tat als formats digitals i ha treballat amb 
les idees de coneixement, acompanya-
ment, mentories i residències. La xifra 
de concerts del 2020 ha estat anecdòti-
ca: 47 a 49 països. També ha fet sessions 
amb Cases de la Música i càpsules vir-
tuals amb festivals, entre d’altres.

1.511trobades

332concerts
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Mercat de Música Viva de Vic 2020

font: mercat de música viva de vic

pressupost 

534.900 €

acreditats

784

artistes

44

-35% respecte als  
821.900 € del 2019

+7% respecte als 
731 acreditats del 2019 

-45% respecte als 
80 artistes del 2019

concerts

20+44 virtuals
-73% respecte als
73 directes del 2019

espectadors

7.140
-94% respecte als  
120.000 del 2019

Pitchings 2020 104
El 2020 no s’ha avaluat l’impacte econòmic del mmvv en la indústria musical però sí que 
s’han desenvolupat nombroses presentacions virtuals. S’han realitzat 7 sessions amb un 
total de 104 pitchings en els quals han participat 39 empreses catalanes (28 pitchings en 
una sola sessió), 7 d’estatals (40 pitchings en 4 sessions), 2 de franceses i 20 d’argentines 
(en 2 sessions). totes les sessions s’han realitzat a través de la plataforma zoom i han que-
dat enregistrades a l’apartat professional del web del mercat. 

Webinars 2020 11
Els 11 webinars organitzats en el marc del mmvv 2020 han combinat sessions de gran for-
mat, amb continguts d’interès per a un ampli sector de la indústria musical, amb altres de 
més segmentades. totes les sessions han disposat d’un xat que permetia la interacció flu-
ïda amb els participants. les temàtiques de les converses han abastat des de Projectes de 
suport a la creació i l’exhibició de música en directe al territori fins a La crisi de la música 
en directe: una foto actualitzada o Què passa a Amèrica?

El mmvv ha proposat el 2020 un programa 
d’activitats professionals i actuacions on line 
amb l’objectiu de donar suport a un sector 
molt castigat per la pandèmia i la inactivitat  
–forçada–, amb la voluntat de ser punt de 
trobada per compartir la incertesa que ha 
afectat a tothom, oferir instruments i recur-
sos d’emergència i sobretot fer-ho des de la 
vocació de servei públic que sempre ha tin-
gut el mercat de música viva de vic.
la nostra declaració ja afirmava: “volem 
aportar una mica de llum a un futur incert. Si, 
com diuen, res no tornarà a ser com abans, 
potser hauríem de pensar com ens hem d’or-
ganitzar per sumar esforços, quines dinàmi-
ques cal canviar per al benefici comú i com 
podem contribuir a garantir que la música en 
directe pugui continuar viva”.
un any més tard, després de molts concerts 
suspesos, de moltes estrenes ajornades, de 
molts discos pendents de sortir al mercat, 
d’uns quants festivals anul·lats o reformulats 
i de massa pantalla, amb una indústria força 
tocada, uns professionals en situació de pre-
carietat i alguns artistes desanimats... i mal-
grat que aquesta maleïda pandèmia, que no 
acabem de saber com combatre, continua 
present, el sector de la música s’ha erigit amb 
caràcter de resistència, amb valentia i con-
vicció, demostrant que la cultura és segura i 
necessària, i que és una eina de transforma-
ció social i de comunicació universal.
per això, convençuts que la música en direc-
te és ara més essencial que mai, que la pre-
sència física és un valor i pot ser responsa-
ble, que compartir és un 
bé comú, el 2021 torna-
rem a trobar-nos a vic, du-
rant quatre dies, a l’inici 
del curs per garantir que 
la música soni i que hi hagi 
gent per escoltar-la.

Speed meetings 2020 290
El mmvv també ha impulsat 6 sessions de reunions ràpides repartides entre els dies 15, 16 
i 17 de setembre de 2020. les sessions han agrupat tant programadors catalans com espa-
nyols i internacionals. de manera global, els speed meetings a través zoom han reunit 42 
programadors participants, entre els quals 20 d’internacionals, 11 de catalans i 11 de dife-
rents comunitats de la resta de l’Estat espanyol, amb un total de 290 reunions celebrades.

30 9 5
concerts 
enregistrats 
pel MMvv

concerts 
d’altres 
comunitats 
autònomes

concerts 
de la 
programació 
off

Marc Lloret
dirEctor artístic  
MErcat dE Música viva dE vic

un present 
necessari

MMvv – concerts en directe

concerts enregistrats i emesos
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‘flexibilitat’ és el concepte que com un mantra 
vam interioritzar l’equip de la fira mediterrània 
com a única possibilitat d’entomar la realitat 
que ens ha tocat viure des que el covid va en-
trar a les nostres vides. la crisi sanitària ens 
ha plantat en un escenari advers i canviant 
que ens ha convençut que era l’única fórmula 
per fer viable el projecte. així, amb la flexibi-
litat com a bandera –compartida amb els so-
cis de viatge–, ens hem dotat d’una capacitat 
d’adaptació indispensable per tirar endavant 
tot i els canvis en les mesures de seguretat de 
darrera hora.
ha estat una fira diferent, però combinant 
l’oferta en viu i en línia hem pogut donar res-
posta al compromís que tenim amb el sector, 
oferint un espai d’exhibició per a les propostes 
creades des de l’arrel i un punt de trobada per 
als professionals, que amb la seva implicació 
han fet que tot hagi valgut la pena. creiem en 
el contacte i en la presencialitat i els especta-
cles, i per això les trobades en viu que s’han dut 
a terme a manresa el 2020 han estat pura llum 
després de mesos de foscor. tot i així, la pan-
dèmia ens ha fet descobrir molts avantatges en 
l’oferta digital que han arribat per quedar-se.
l’esperit amb el qual encarem la propera fira 
mediterrània, que se celebrarà del 14 al 17 
d’octubre del 2021, serà el mateix: flexibilitat 
per tornar a oferir un punt de trobada, un mer-
cat d’arts i un lloc per a la reflexió, en viu, però 
també amb l’ajuda de les 
eines digitals per trans-
cendir les fronteres que 
ens marqui la realitat i 
per facilitar al màxim el 
contacte i l’intercanvi en-
tre professionals.

Jordi Fosas
dirEctor artístic  
Fira MEditErrània dE ManrEsa

L’art de la 
flexibilitat 

font: fundació fira mediterrània de manresa

fira Mediterrània de Manresa 2020

pressupost 

918.514 €
-3% respecte als
947.472 € del 2019

Funcions de pagament 

47
84% de funcions de pagament
i només 9 de gratuïtes (16%) 

artistes

54
(41 cat., 10 esp. i 3 int.)
-54% respecte als 117 grups 
i companyies del 2019

concerts

40
-44% respecte als
72 concerts del 2019

Fira Mediterrània - concerts

concerts de pagament
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tot i que les dades del 2020 no són comparables perquè l’activitat s’ha reduït, la xifra de 
1.195 professionals acreditats ha estat la més alta que ha obtingut mai la fira, respecte als 
1.185 del 2019 (+0,8%). la xifra que més ha augmentat procedeix de la resta de l’Estat es-
panyol, amb 151 acreditats (+32%). des de catalunya, tot i les restriccions, l’assistència 
sectorial també ha augmentat lleugerament fins a 943 acreditats (+6%). la reducció s’ha 
palesat a escala internacional, amb només 3 companyies i una xifra d’acreditats de 101 es-
trangers (-45%), a causa sobretot de la reducció de mobilitat entre països. 

professionals acreditats 1.195

l’augment d’interaccions a la llotja virtual de la fira mediterrània s’ha traduït en 1.100 spe-
ed meetings online, un 113% més respecte als 516 presencials del 2019. l’octubre del 2020 
hi va haver més de 900 interaccions entre artistes i programadors, i el març del 2021, 288. 
durant la fira han actuat 54 artistes que han realitzat 56 funcions, de les quals 31 han es-
tat estrenes (55%). En el context de crisi ha augmentat el percentatge d’espectacles de 
pagament, a causa de l’eliminació d’accions gratuïtes al carrer i del control d’aforaments.

reunions ràpides 1.100 

61
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El Sónar+d 2020 s’ha celebrat de ma-
nera excepcional en un format híbrid 
amb una programació per dos canals 
de streaming gratuït, continguts a la 
carta i activitats presencials amb afo-
rament limitat al centre de cultura 
contemporània de barcelona. a les 
activitats del cccb s’han presen-
tat 70 activitats entre concerts, de-
bats, DJ sets, workshops, exposici-
ons i nous formats com videocàpsu-
les, en què han participat 140 artistes 
i ponents nacionals i internacionals. 
l’edició extraordinària del Sónar 
professional ha apostat per aten-
dre les necessitats de l’escena na-
cional i s’ha convertit en una fines-
tra per mostrar el talent artístic, ci-
entífic i tecnològic de barcelona i 
catalunya. un total de 44 artistes ca-
talans han protagonitzat el gruix de 
la programació artística i 32 profes-
sionals i experts han liderat debats, 
conferències i presentacions de pro-
jectes, amb xous immersius, sessi-
ons de dJ i estrenes artístiques.

la 8a edició de la fira valenciana de 
la música trovam – pro Weekend ha 
pogut celebrar quatre dies d’actuaci-
ons (35 concerts) i activitats profes-
sionals (més de 200 participants) al 
teatre principal, el teatre del raval i 
a l’auditori i palau de congressos de 
castelló. les entitats organitzadores, 
valencian music association i l’ins-
titut valencià de cultura, amb el su-
port de l’ajuntament i la diputació de 
castelló de la plana, han implemen-
tat la limitació d’aforaments, venti-
lació i desinfecció, entrades nomi-
nals, assignació prèvia de butaques 
i sortida esglaonada dels assistents, 
entre altres mesures anticovid. les 
jornades professionals, que han tin-
gut lloc de manera virtual, han refle-
xionat sobre la situació actual i les 
vies que asseguren el futur del sec-
tor de la música. la fira ha allotjat 
les ii Jornades de turisme i indústria 
musical, organitzades per la nova 
associació de promotors musicals.

El primavera pro 2020 s’ha celebrat 
en format exclusivament virtual. al 
llarg de quatre dies la trobada pro-
fessional ha programat conferènci-
es, showcases i reunions amb 65 
ponents, prop de 1.600 acreditats 
(-47% respecte a la passada edició 
presencial) i més de 5.000 visualit-
zacions de 42 països dels cinc conti-
nents. la temàtica central del certa-
men han estat bàsicament debats al 
voltant del present i el futur de la in-
dústria musical. la trobada profes-
sional, concebuda com una comu-
nitat virtual d’agents de la indústria 
musical, ha constat de 16 sessions, 
entre taules rodones, masterclas-
ses i entrevistes; 9 showcases en-
registrats a la sala la [2] de l’apo-
lo, 19 càpsules emprenedores a 
idees Showroom i 13 peces audiovi-
sual a international music fabric, 
realitzades per institucions i ofici-
nes d’exportació musical d’arreu 
del món per ser presentades de ma-
nera exclusiva al primavera pro.

El mercat professional de música i 
arts Escèniques de les illes balears, 
organitzat per l’institut d’Estudis 
baleàrics (iEb), no s’ha celebrat el 
2020. En el seu lloc, fira b! ha comis-
sariat el programa cultural transme-
diàtic Els entusiastes, que s’ha emès 
per ràdio, televisió i xarxes de la radi-
otelevisió pública de les illes balears 
ib3. la iniciativa ha permès que 
21.000 espectadors veiessin la tem-
porada en algun moment, amb una 
mitjana acumulada de 4.000 espec-
tadors per programa. En total s’han 
programat 16 artistes, amb la realit-
zació de 9 reportatges i la inclusió 
dels projectes que van treure la mà-
xima puntuació a l’última convocatò-
ria de l’iEb. Els noms més destacats 
programats en aquesta edició espe-
cial han estat els mallorquins Maika 
Makovski i Lluís Albert segura, fun-
dador del grup de rock L.A., el pi-
anista menorquí Marco Mezquida 
i la violinista eivissenca Lina Tur.
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indústria discogràfica

El sector discogràfic ha patit un 2020 ple d’in-
certeses, amb la caiguda del negoci d’un 23% 
causada per les afectacions de la pandèmia 
i per la suspensió de concerts. després d’un 
2019 que va apuntar un augment dels ingres-
sos per vendes, en aquest capítol la facturació 
ha caigut un 15% i s’ha situat una mica per so-
bre de la xifra del 2019. la causa principal ha 
estat motivada pel decrement de les vendes 
digitals del 17%, tot i que el format físic ha re-
sistit amb un lleuger descens del 5%. la situa-
ció al mercat català es distancia de la tendèn-
cia estatal, que també recull el negoci de les 
multinacionals. la recessió a catalunya con-
trasta amb l’increment del 4% de la factura-
ció declarat per promusicae, que és resultat 
d’una disminució del 24% en el negoci físic i 
un augment del 22% en el digital.
la producció de cds en català i instrumen-
tals ha baixat per primera vegada de manera 
considerable, un 20% –tot i que les referènci-
es publicades en vinil han continuat creixent 
un 8%–, mentre que les edicions en format di-
gital s’han tornat a doblar –especialment en 
el capítol de senzills– amb un increment del 
99%. En canvi, la relació de vendes per for-
mats gairebé no ha variat, amb un mínim aug-
ment del 2% del pes específic físic. per bé que 
durant el confinament s’ha mantingut el con-
sum de música a plataformes digitals, el de-
creixement de la publicitat ha repercutit en la 
distràució d’ingressos en les discogràfiques. 
En l’àmbit estatal hi ha hagut igualment una 
caiguda del 33% en la producció de cds, el 
manteniment de la producció d’lps i un aug-
ment del 76% en l’edició de discos senzills.

Augmenta la producció 
i baixen les vendes
la indústria discogràfica catalana ha pogut resistir a la crisi, tot i perdre un 23% de la facturació. la venda 
dels discos físics s’ha mantingut, però la part digital ha baixat a causa de la disminució de la publicitat a les 
plataformes de distribució. el 2020 el nombre de vendes ha baixat un 15%, fins a una xifra molt semblant a 
la del 2018, tot i l’èxit d’El disc de La Marató 2020 i l’àlbum de comiat de txarango, De vent i ales. a més, 
s’ha batut un nou rècord en la producció de discos en català amb un increment del 31%.

Producció digital en català

font: Elaboració pròpia

Producció de vinils en català

Segons dades de l’associació de productors 
i Editors fonogràfics i videogràfics catalans 
(apEcat), les subscripcions premium a plata-
formes com Spotify van caure un 26% la pri-
mera setmana de confinament, i les gratuïtes, 
un 11%. El director de música Global, Salvador 
cufí, ho raona: “ha pujat moltíssim el consum 
de plataformes audiovisuals (netflix, hbo...), 
però l’escolta de música s’ha mantingut sem-
blant, amb la diferència que hi ha molt de free, 
menys premium, i els ingressos en publicitat a 
Youtube han disminuït un 70%. Globalment 
hi ha hagut un creixement en l’àmbit digital, 
però amb molta menys recaptació”. la situ-
ació s’ha vist més agreujada quan, coinci-
dint amb l’estat d’alarma, es va aturar la dis-
tribució i promoció d’alguns discos. un exem-
ple és el nou llançament d’Els Amics de les 
Arts, El senyal que esperaves (música Global 
/ universal), que havia de sortir el mes d’abril i 
es va ajornar fins al setembre.
la caiguda més important s’ha registrat en 
els ingressos derivats del directe i el manage-
ment, en què s’observa una caiguda del 93% a 
causa de la davallada de concerts. també cal 
destacar l’augment dels ingressos editorials, 
molts dels quals són liquidacions de l’activi-
tat generada durant el 2019, de manera que el 
2021 acabarà absorbint bona part de la caigu-
da d’ingressos del 2020. El director de Kasba 
music, Joni Sahún, ho argumenta d’aques-
ta manera: “El sector discogràfic no ha deixat 
d’ingressar ni un sol dia i això és important, 
perquè el 2020 s’han mantingut els ingressos 
digitals. a més, durant el confinament hem 
treballat el tema editorial”.

Producció de cds físics en català
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facturació de la indústria discogràfica catalana i estatal 2020

Facturació per vendes 
al mercat discogràfic català

 2019 2020 variació

físic  2.343.000 €  2.217.000 €   -5%

digital  10.605.000 €  8.844.000 €   -17%

total  12.948.000 €  11.061.000 €   -15%

Facturació per vendes  
al mercat discogràfic estatal 

 2019 2020 %

digital  211.900.000 €  259.000.000 €   +22%
físic  73.100.000 €  55.200.000 €   -24%
drets 51.400.000 € 37.200.000 € -28%
Sincronitzacions 2.600.000 € 2.600.000 € +1%

total  339.000.000 €  354.000.000 €  +4%

Mercat discogràfic físic estatal  
per formats

 2019 2020 %

Senzill 239.000 €  422.000 €   +77%
lp 18.353.000 €  18.424.000 €   +0,4%
cd 53.305.000 €  35.448.000 €   -33%
altres 201.000 €  99.000 €   -51%
vídeo 1.031.000 €  846.000 €   -18%

total 73.129.000 €  55.239.000 €   -24%

Mercat discogràfic digital estatal  
per suports

 2019 2020 %

descàrregues  6.211.000 € 5.244.000 €  -16%
continguts mòbils  4.057.000 €  2.902.000 €   -28%
Streaming  201.641.000 €  250.802.000 €   +24%

total  211.909.000 €  258.948.000 €   +22%

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 2019/20

físic  20% +1,9

digital  80% -1,9

   variació 
 2019 2019/20

àudios finançats 10% -0,5%
per publicitat

vídeos finançats 15% -1%
per publicitat

Subscripcions 75% +2%
d’àudio

Desglossament de l’streaming 
al mercat estatal

Facturació global  
de les discogràfiques catalanes 

 2019 2020 %

vendes físiques 2.342.297 € 2.216.515 €  -5%
vendes digitals 10.604.785 €  8.844.182 €  -17%
distribució 636.818 € 950.707 €  +49%
Editorials, sincronies i catàleg 4.116.135 € 6.373.800 €   +55%
management 6.975.935 € 497.579 €  -93%
marxandatge 104.931 € 92.500 €  -12%

Total indústria discogràfica 24.780.901 € 18.975.283 €  -23%

font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per l’apEcat,  
la paf i les mateixes companyies discogràfiques

evolució de la facturació en vendes  
de les discogràfiques catalanes (2009-2020)
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rànquing videoclips
Cançons en català 2020
rEproduccionS a YoutubE (31.12.2020)

rànquing streaming
Cançons en català 2020
rEproduccionS a SpotifY (31.05.2021)

rànquing vendes
discos catalans 2020
top ExEmplarS fíSicS vEnutS

(*) cançó plurilingüe

font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per 
promusicae, apEcat i companyies discogràfiques

disc d’or (20.000 exemplars)
disc de platí (40.000 exemplars)
top 100 promusicae

1. stay Homas + oques grasses
 “The Bright Side”*  9.171.000 
2. Txarango
 “A la deriva”  4.084.000 
3. stay Homas + judit neddermann
 “Gotta Be Patient”  3.267.000 
4. 31fAM 
 “Te gusto”  1.904.000 
5. Cesk freixas + Txarango
 “La petita Rambla del Poble Sec”  1.856.000 
6. Txarango
 “Les coses senzilles”  1.635.000 
7. Txarango
 “Quan cau el sol”  1.460.000 
8. 31fAM
 “Un plan B”  1.286.000 
9. La Pegatina
 “La guspira”  1.201.000
10. Txarango
 “La foguera”  1.153.000
11. Miki núñez + ddAA 
 “Escriurem #joemcorono”  1.108.000 
12. Blaumut
 “De veritat”  1.053.000 
13. stay Homas
 “Les merdes”  1.027.000 
14. Txarango
 “Nous camins”  1.010.000 
15. Buhos
 “El dia de la victòria”  878.000 
16. Txarango  
 “De tot arreu”  864.000 
17. Buhos
 “Mil batalles”  864.000 
18. Els Amics de les Arts
 “El meu cos”  796.000 
19. The Tyets
 “Menorca”  770.000
20. Txarango
 “Cançons de llibertat”  751.000

1.  diversos artistes
 El disc de La Marató 2020 203.000
2. Txarango
 De vent i ales 23.000 
3.  Antonio orozco
 Aviónica  20.000 
4.  Aitana
 Spoiler 20.000 
5.  Aitana
 11 razones  20.000 
     
dE 10.000 a 20.000 còpiES

6.  Miki núñez
 Iceberg 15.000 
7. Manolo garcía 
 Acústico, acústico, acústico 
8.  nil Moliner
 Bailando en la batalla  
9.  Estopa 
  Juego 
10. jarabe de Palo
 Tragas o escupes 
11. sergio dalma
 30 aniversario 1989-2019  
12. sergio dalma
 Sergio Dalma 30… y tanto  
13. oques grasses
 Fans del sol 
14. Carlos sadness
 Tropical Jesus 

top 10 català
un any més, la llista de discos catalans més ve-
nuts està lidrerada per El disc de La Marató 
2020 (tvc disc), distribuït amb els diaris ca-
talans i la revista Enderrock. la xifra de vendes 
ha assolit 203.000 exemplars, un rècord equi-
valent a quíntuple disc de platí. al segon lloc hi 
ha Txarango i el disc de comiat De vent i ales 
(halley records), amb 23.000 discos venuts. 
només tres referències més d’artistes dels 
països catalans superen les 20.000 còpies, 
mentre que el 2019 van arribar a sis: Aviónica 
(universal), d’Antonio orozco, i dos discos 
d’Aitana, Spoiler (universal, 2019) i 11 razones 
(universal, 2020). al seu darrere, amb 15.000 

còpies, apareix Miki núñez amb el seu segon 
treball, Iceberg (música Global / universal) 
–amb tres temes en català–, i els últims de 
Manolo garcía, nil Moliner i Estopa i el tre-
ball pòstum de jarabe de Palo, Tragas o es-
cupes (tronco records), amb el gran èxit “Eso 
que tú me das”. dos discos de sergio dalma 
del 2019 també són a la llista de promusicae: 
30 aniversario 1989-2019 i Sergio Dalma 30... 
y tanto, tots dos editats per Sony. finalment, 
el rànquing del 2020 inclou oques grasses 
amb Fans del sol (halley records, 2019), ínte-
grament en català, i Tropical Music (Sony), de 
Carlos sadness. un top 10 similar al 2019, que 
el 2020 ha incorporat un disc en català més.

1. Miki núñez + ddAA
 “Escriurem #Joemcorono” 2.063.700
2. Txarango
 “A la deriva” 1.570.400
3. Buhos + Miki núñez, Lildami i suu
 “El dia de la victòria” 741.700
4. salva racero + ddAA
 “Un Sant Jordi diferent” 721.400
5. Cesk freixas + Txarango
 “La petita Rambla del Poble Sec” 672.100
6. Buhos
 “A prop dels déus” 577.500
7. ddAA
 “Serem més forts” 462.500
8. 31fAM
 “Te gusto” 441.500
9. ferran Palau
 “Flora + Caic” 421.900
10. 31fAM
 “Un plan B” 411.900
11. doctor Prats
 “Al final tot anirà bé” 406.200
12. dàmaris gelabert
 “Mou el cos” 367.500
13. gerard Aledo
 “Quan tot hagi acabat” 365.900
14. Els Amics de les Arts
 “El meu cos” 355.000
15. Koers
 “Ballarem” 300.100

“Hem de tornar com 
abans millor al 2019. 
És imprescindible que 
els concerts tornin 
a la normalitat, amb 
els aforaments plens”

saLvador cuFí
Director Música Global

EL sEctor rEcLaMa
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Evolució de la producció fonogràfica en català i instrumental

Edicions en format físic i digital (2019-2020)

registre discogràfic al dipòsit Legal de Catalunya (2015-2020)
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font: Grup Enderrock (2000-19), sobre edicions amb almenys una cançó en català o instrumentals (inclou reedicions).
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Edicions en format físic i digital (2000-2020) 
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david 
Mullor
dirECTor sEgELL 
MiCrosCoPi

Estructures i 
format digital 
en una 
nova crisi

l’any 2020 els músics i la gent 
que treballa amb el directe ha 
rebut una garrotada d’alt nivell 
a causa de decisions polítiques 
desconsiderades, no ho oblidem. 
paradoxalment, les discogràfi-
ques han mantingut l’activitat 
gràcies a allò que fa vint anys 
les va matar: el format digital.
han estat determinants les es-
tructures de treball de cada em-
presa, així com l’adaptació als 
entorns digitals que permeten la 
gestió i la comunicació immedia-
ta a distància.
microscopi va néixer el 2014 amb 
una estructura lleugera, però co-

ordinada. amb el músic al cen-
tre, les publicacions són gestio-
nades per una, dues, tres, qua-
tre... professionals de confiança. 
productores, estudis, dissenya-
dores, fotògrafes, realitzadores, 
agents de premsa, etc. cadascú 
fa la seva part del procés des del 
seu lloc de treball, que sol ser a 
casa seva. així doncs, quan ens 
van tancar, havia canviat més el 
món que la nostra feina.
amb novetats programades de 
música popular i jazz, havíem 
d’entomar el confinament es-
quivant l’aturada generalitzada. 
ràdios digitals d’arreu del món, 

blogs, podcasts, llistes de repro-
ducció, sincronitzacions, música 
per al creixent mercat de cursos 
en línia, etc. més tard, quan els 
mitjans del país han anat tornant 
a l’activitat regular, ens vam ado-
nar que gràcies a l’accident haví-
em obert mercat.
El futur de la música gravada 
només és digital i només té dos 
clars aspec-
tes a comba-
tre: la precarit-
zació i la rela-
ció de la nostra 
vida amb les 
pantalles.

els èXIts De la teMporaDa
l’AnUARi de lA músiCA ha auditat també, per pri-
mera vegada, el rànquing de cançons en cata-
là més escoltades a la plataforma Spotify, i pu-
blicades el 2020. El tema amb més reproduc-
cions ha estat el plurilingüe “the bright Side”, 
del trio barceloní stay Homas amb la col-
laboració del grup osonenc oques grasses, 
que supera els 9,17 milions d’escoltes. al segon 
lloc, a molta distància, apareix “a la deriva”, 
el primer senzill del disc De vent i ales (halley 
records) de Txarango, amb 4,08 milions de 
reproduccions. a més, la banda del ripollès ha 
situat fins a set cançons del seu darrer treball 
entre les més escoltades a Spotify, a part de la 
col·laboració amb Cesk freixas a la cançó “la 
petita rambla del poble Sec - xl”. El grup li-
derat per alguer miquel és l’artista català amb 
major nombre de streamings a Spotify.
El rànquing no difereix gaire de les peces més 
radiades de l’any, la llista que l’apEcat tre-
balla des del 2018 amb l’empresa tecnològica 
bmat. Segons aquesta relació, “tant de bo”, 
la cançó de la barcelonina suu, va ser la més 
punxada del 2020 a les ràdios catalanes, se-
guida de “de veritat” de Blaumut, “a la deri-
va” de Txarango i “the bright Side” de stay 
Homas amb oques grasses.
finalment, en referència al rànquing anual 
de videoclips en català, el tema “Escriurem 
#Joemcorono”, una versió col·lectiva i solidà-
ria de l’èxit de Miki núñez amb diverses veus 
convidades, va ser el videoclip del 2020, amb 

un total de 2,063.700 visualitzacions. la xifra 
queda molt lluny del clip més vist l’any 2019, 
“f*cking money man” de rosalia, que lidera-
va el rànquing amb més de 26 milions de vi-
sualitzacions, o fins i tot del “fins que arribi 
l’alba” d’Els Catarres, que encapçalava la llis-
ta del 2018 amb prop de cinc milions de visu-
alitzacions. les següents posicions són per 
a Txarango, amb “a la deriva” (1,5 milions), 
Buhos amb “El dia de la victòria” (741 mil), i la 
cançó col·lectiva “un Sant Jordi diferent” (721 
mil), liderada per l’excantant de Lax’n’Busto, 
salva racero. 

Els artistes que han situat una major quanti-
tat de cançons a la llista del top 100 han es-
tat La fúmiga i P.A.W.n. gang, amb 4 clips, 
i 31fAM, Buhos, Enric Ez, ferran Palau, 
gertrudis, flashy ice Cream, Koers, stay 
Homas i Xiula, amb 3 produccions. El 2020 el 
llindar per entrar als 100 videoclips més vistos 
en català ha estat de 35.000 reproduccions, 
4.000 més que el 2019 (31.000). Els videoclips 
de rap i trap representen un 25% de la llista, 
una dada que curiosament ha anat decreixent 
respecte a les xifres del 2019 (31%) i del 2018 
(40%). cal destacar l’aparició l’octubre del 
2020 del programa del canal 33 Clipping, que 
després de molts anys és la nova finestra de 
tv3 per als videoclips de producció catalana.

rècorD en català
la producció de discos en català del 2020 ha 
assolit la xifra rècord de 1.831 referències en 
físic i digital, sumant àlbums, Eps i senzills, 
fet que significa un 31% d’augment respecte 
a les 1.401 del 2019, tenint en compte les edi-
cions originals i també les reedicions. a dife-
rència de la crisi industrial generada en altres 
sectors musicals, el confinament ha disparat 
la creació i les noves tecnologies han fet pos-
sible l’increment d’enregistraments. un efec-
te indirecte n’ha estat, per exemple, el rècord 
de participació a les darreres edicions (2020 i 
2021) del concurs emergent Sona9.
com és habitual, l’estil majoritari en llen-
gua catalana ha estat el pop-rock i estils de-

indústria discogràfica

“des de fa dotze anys 
el sector musical 
està en caiguda lliure 
i amb precarització 
extrema, però les 
discogràfiques no hem 
deixat d’ingressar 
ni un sol dia, i això 
és molt important”

Joni saHún
Director Kasba Music

EL sEctor rEcLaMa
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salvador 
Cufí
dirECTor MúsiCA 
gLoBAL disCogrÀfiCA

un petit...
gran somni!

música Global ha complert 25 
anys! aviat és dit. qui m’ho havia 
de dir quan un bon dia vaig deci-
dir embrancar-me en una mera-
vellosa història. reconec que hem 
passat moments durs, decepci-
ons i tristeses. però les alegries 
i el repte de voler anar creixent i 
situar-nos on som ho ha vençut 
tot. la música és i serà sempre la 
meva vida. música Global no seria 
qui és sense cada un dels més de 
200 artistes que són o han passat 
per casa nostra i que han confiat 
en nosaltres. tots i cadascú han 
posat la llavor per anar creixent. 
hi hem deixat la pell per poder 

caminar junts. Gràcies a ells, som 
qui som i som on som. Gràcies de 
debò! i gràcies a tot el meu equip 
actual, del qual estic molt orgu-
llós, i també a tots els que d’una 
manera o altra han remat junts 
aquests anys. El treball en equip 
és i serà sempre la nostra guia.
Els moments que ha passat i en-
cara passa la cultura, i especial-
ment la música, són difícils, durs 
i expectants. Estic segur que hi 
haurà un abans i un després. fins 
i tot en el que fèiem per inèrcia 
plegats. però ens en sortirem. 
ningú ens aturarà ni la música 
deixarà de sonar.

hem passat aquest 2020 supo-
so que com tots, treballant més 
que mai i intentant trobar fórmu-
les perquè els nostres artistes ge-
neressin uns ingressos que no po-
dien obtenir amb els directes. des 
de marques i patrocinis fins a sin-
cronitzacions, lluitant pels drets, 
fent zooms a dojo, reorganitzant 
els llançaments que vam aturar, 
traient senzills 
perquè els ar-
tistes fossin 
presents a llis-
tes i xarxes... 
música i reptes 
continuen. 

Les cançons en català  
més radiades del 2020

1 suu
 “tant de bo”

2 BLAuMuT
 “de veritat”

3 TXArAngo
 “a la deriva”

4 sTAY HoMAs
 “the bright Side”

5 CEsK frEiXAs + TXArAngo
 “la petita rambla del poble Sec”

6 MiKi núÑEZ
 “Escriurem”

7 ELs AMiCs dE LEs ArTs
 “El meu cos”

8 LA PEgATinA
 “la guspira”

9 BETH
 “que tremolin els arbres”

10 BuHos 
 “El dia de la victòria”

rivats, amb 566 edicions, un 20% més que 
el 2019. però on s’ha experimentat un major 
creixement és en l’escena de músiques urba-
nes, amb un total de 357 edicions, que signifi-
quen un augment del 79% respecte a l’any an-
terior. la resta d’estils també ha anat a l’alça, 
com la cançó d’autor (49%), la música per a 
públic familiar (un espectacular 117%), l’elec-
trònica (44%) o el jazz (5%), a diferència de les 
gravacions de folk (-1%), sardanes-havaneres 
(-38%) o clàssica (-17%). El 73% de les edicions 
en llengua catalana procedeixen del principat 
–un 36% més que el 2019–, mentre que el 
16% són del país valencià –només un 3% d’in-
crement– i el 9% de les illes balears –amb un 
augment del 61% respecte a l’any anterior–.
En els darrers cinc anys, del 2015 al 2020, la 
producció de cds en català s’ha reduït un 
30% –de 769 a 536 referències–, les edicions 
en vinil s’han doblat (94%) –de 49 a 93, sobre-
tot en format lp (150%)– i les produccions di-
gitals s’han incrementat un 425% –de 224 a 
1.176–. El major creixement s’ha produït amb 
un 1.288% de les edicions de senzills digitals, 
de 50 a 694, mentre que els cds i Eps digitals 
han crescut un 177%. la biblioteca nacional 
de catalunya, que gestiona el dipòsit legal de 
les edicions discogràfiques a les quatre de-
marcacions catalanes, ha quantificat en 957 
les edicions físiques en format cd, lp i K7, 
un registre que s’ha reduït un 21% respecte a 
l’any anterior, amb un decrement del 19% en 
cds (823) i del 33% en vinils i cassets (134).

any De caMpanyes
per conscienciar els consumidors dels efectes 
de la crisi, l’apEcat ha llançat la campanya 
“confina’t amb músiques”, amb la qual alerta 
de la caiguda d’ingressos pel consum de mú-
sica enregistrada. la iniciativa ha tingut el su-
port de músics que han confeccionat llistes 
de reproducció personalitzades. per la gerent 
de l’entitat, Eva faustino, “la campanya ana-
va adreçada als consumidors de música, però 
també als músics, que sovint no són consci-
ents del valor de la seva obra enregistrada”.
les associacions sectorials apEcat i paf, 
amb el suport del departament de cultura, 
han impulsat igualment la campanya “música 
Km.0 cat: la teva música, molt més a prop del 
que t’imagines”, per posar en relleu la qualitat 
i la varietat de la producció discogràfica cata-
lana. El lema s’ha publicitat als mitjans, s’han 
etiquetat els discos de producció catalana i 
s’han creat llistes de reproducció especialit-
zades. com a resultat de la campanya, suma-
da a la inversió realitzada a Spotify, ha estat 
possible la creació de la primera llista oficial 
en llengua catalana a la plataforma, indiecat, 
que ha superat els 18.000 subscriptors. la de-
cisió de crear una llista amb continguts propis 
va ser una aposta editorial que cal atribuir a 
la multinacional sueca, a causa de l’important 
volum d’escoltes que es registren als territoris 
de llengua catalana i de música en català, se-
gons han reconegut els responsables de con-
tinguts de la marca.

font: apEcat
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pop-rock 2020
La banda sonora de la pandèmia 

MELodiEs dE 
ConfinAMEnT
l’allau d’estrenes discogràfiques del 2020 ha 
contrastat amb el desert musical que han patit els 
concerts i, sobretot, els grans festivals de pop-
rock, tot i que s’han reforçat les relacions amb el 
públic a través de les xarxes socials. aquest és 
l’origen del fenomen stay Homas, confinats a 
un terrat de l’Eixample barceloní. han transmès 
les seves cançons al món sencer, han arribat a 
enlluernar Michael Bublé i han estat reconeguts 
amb tres premis Enderrock i un d’arc després 
de presentar fins a dos discos inèdits en un sol 
any: Desconfination i Agua, editats per Sony 
music. En aquest mateix context han destacat 
veus emergents com suu, al costat d’un cada 
cop més ampli ventall d’artistes mainstream 
sorgits d’OT, de Miki núñez a samantha, Manel 
navarro, Alfred garcía o nil Moliner, que han 
connectat amb un públic potencial. cal subratllar 
la lliçó de resiliència de noms consolidats com 
sidonie (El regreso de Abba, Sony), Els Amics 
de les Arts (El senyal que esperaves, Global/
universal), sopa de Cabra (La gran onada, 
promoarts), Buhos (El dia de la victòria, Global) 
o La Pegatina (Darle la vuelta, Warner), que 
havien de treure nou disc quan es va anunciar 
l’estat de l’alarma. i també gires escapçades 
com el gran comiat de Txarango o aniversaris 
com els 25 anys de glaucs. la pandèmia també 
ha impactat en carreres d’artistes en projecció 
com núria graham (Marjorie, primavera labels) 
i renaldo & Clara (L’amor fa calor (primavera 
labels), a més de Vienna o La Ludwig Band, 
entre molts altres. HELEnA M. ALEgrET

L’any de pau vallvé
que un any de quarantena no és un mal any 
artístic no només ha quedat demostrat per la 
quantitat de discos editats, sinó també per 
la qualitat, amb Pau Vallvé –La vida és ara 
(bankrobber), premi Enderrock a millor disc 
de l’any– i nico roig –Yo siempre sueño que 
sí (u98 music), amb la producció de david 
soler, premi Joan trayter–. Els premis ovidi 
han guardonat Volem els ponts (autoeditat) 
d’Atlàntic, millor disc de pop, i Xanguito 
–Milions d’estrelles (u98 music)– s’ha endut 
tres premis Enderrock de la música balear.

satèl·lits d’òrbita pròpia
El 2020 s’ha publicat l’irònic nou disc del duet 
Hidrogenesse, ¿De qué se ríen los españoles? 
(austrohúngaro), l’òrbita particular de joe 
Crepusculo (Supercrepus II, El volcán) i els 
planetes nueva Vulcano (Ensayo, bcore) i 
Balago (Els altres, foehn); també el sisè disc 
dels històrics Tancat per defunció, Paraules 
enceses enmig d’un foc apagat (Segell 
microscopi) i el rock àrab d’Idurar (autoedi-
tat) de Yacine Belahcene. a més, s’ha rodat 
un documental dedicat al bon moment d’El 
Petit de Cal Eril, El retrobament,d’arnau tort. 

Quan fas pop no hi ha estop
En el capítol de pop-rock cal anotar el quart 
disc de Blaumut (0001, música Global), el rock 
d’autor d’Èric Vinaixa (La més bonica història, 
picap) i el pop metafísic de Marialluïsa (És per 
tu i per mi, bankrobber), a més dels illencs da 
souza amb el doblet Salsa agredolça (bubota)  
i Fernanda (bankrobber), l’Ep del cantant Lluís 
Cabot. cal afegir-hi el debut homònim de 
junco y Mimbre (hidden track), l’homenatge 
al pop sixtie de Trau (33-45, u98 music) i el 
renaixement de suasi i Els Electrodomèstics 
(Que triomfi l’amor, rGb Suports).
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MÀXiMA ProduCCiÓ 
l’edició de discos en català ha trencat
el 2020 el sostre històric amb 1.832 
referències i un creixement del 31% 
respecte a l’any anterior. la categoria
pop-rock ha registrat un augment  
del 20% (566 edicions), especialment  
en el gènere pop (+32%), mentre que 
el punk-rock i mètal ha baixat (-6%). 
l’any anterior els dos grans estils ha-
vien tingut una evolució similar del 
+13%. de manera global, s’han doblat 
els formats digitals (+99%) i sobre-
tot els senzills (+131%), mentre que el 
cd físic de nou ha retrocedit un 20%.
la producció discogràfica en català 
ha tingut un augment del 61% a les illes 
balears i del 36% a catalunya, i tam-
bé ha crescut al país valencià (+3%)
i a la resta de territoris.

+20%
EL MEsTissATgE no s’APAgA
El 2020 no ha tingut grans gires, però sens dubte la que més ha contingut les ganes de fer ba-
llar ha estat l’escena catalana del mestissatge i la fusió. El nom més destacat ha estat sens dub-
te Txarango, que ha anunciat la seva retirada dels escenaris –amb una gira fallida– i ha publicat 
el seu darrer àlbum, De vent i ales (halley records), situat al número 1 del rànquing com l’artis-
ta català més venut de l’any amb més de 23.000 còpies. la formació de calafell Buhos –que l’any 
2020 ha presentat un directe, Pompeia, i un disc nou de trinca, El dia de la victòria, amb el se-
gell música Global– ha hagut de reconceptualitzar el seu espectacle en directe amb l’ajut d’Al-
bert Pla. a les terres de ponent l’escena mestissa s’ha ampliat amb el nou disc de Koers (That Day, 
halley records), la frescor multilingüe de Lasta sanco (Elonga Ya Ngo, coopula; títol que vol dir 
‘aquesta és la nostra victòria’ en lingala, llengua del congo) i el debut de Bredda, Scrib (autoedi-
tat). La Pegatina ha apostat per fer una volta més a la seva popularitat des d’un segell multinacional 
(Darle la vuelta, Warner), un camí que segueixen altres bandes com els germans de vilassar de mar 
Arc de Triomf (Nascuts per molestar, lcm records) o –gravats el 2020 i editats el 2021– la ban-
da d’altafulla Portobello (La llei universal, música Global) i el tercer disc de la banda tarragonina 
Cultrum (Avui, picap). El guardonat balear Xanguito ha fet bona feina amb Milions d’estrelles (u98 
music), i els incombustibles sra. Tomasa han seguit al peu del canó (Alegre pero peligroso, Guspira 
records). darrere d’ells han aparegut noves fornades, com el grup del baix camp segonamà (Erial, 
música Global) i el tercer disc de setrill (Ressona un crit, coopula), a més de Ciudad jara (Donde 
nace el infarto, último pasillo records), de l’exlíder de La raíz pablo Sánchez. H.M.A.

Anàlisi per estils

El balanç del 2020 ha estat 
positiu com a grup, però 
globalment ha estat el pit-
jor moment de la història 
per al sector. per a nosal-
tres ha estat l’any de gesta-

ció de stay Homas i esperem recollir-ne els 
fruits als concerts que vindran amb la gent 
vibrant amb les cançons. hem fet el projec-
te somniat, amb total llibertat d’estils i d’idi-
omes. En anteriors bandes havíem fet de mú-
sics però ara hem viscut totes les parts d’un 
projecte musical, des de la composició fins al 
llibret del disc, des de la promoció fins als di-
rectes. la sort ha estat poder treballar d’una 
manera nova durant el confinament, compo-
nent en un o dos dies i penjant cançons de les 
quals la gent acceptava la ‘cutrefonia’ sono-
ra pel punt de quotidianitat. a la terrassa vam 
imaginar moltes coses i al disc les hem fet re-
alitat amb la producció d’Arnau figueras. 

ha estat any per oblidar i 
alhora per recordar com 
veritablement les institu-
cions tenen en considera-
ció les empreses i els tre-
balladors de la cultura. un 

any per valorar a cor obert com el públic ens 
ha donat suport als concerts, ens ha situat 
com a part essencial de les necessitats i ha 
constatat el sentit transcendental de la pro-
fessió. Seguim lluitant per als espectadors i 
per al sector, ja que malgrat el brot verd de 
la sensibilitat i convicció de la conselleria de 
cultura, hem anat de nou desprotegits i a les 
palpentes en un any catastròfic on ni tan sols 
els compromisos d’ajornament per anul·lació 
han estat garantia de feina. Sort n’hem tingut 
de la iniciativa privada quan tot s’ensorrava, 
però aquest no ha de ser el model d’estabili-
tat si volem un panorama i un imaginari ric i 
fort en contingut. no valen pedaços.

l’empresa va néixer el 2009 
per ‘culpa’ d’un sol artista, 
Miquel del roig, un dels fe-
nòmens més genuïns de la 
música catalana. fa molts 
anys que fem camí amb un 

mateix roster d’artistes. del roig segueix sent 
el mascaró de proa, però tenim grans noms 
com Ebri Knight i El Pony Pisador, dues ban-
des joves com relat i President Xai, a més 
d’obeses i Cesk freixas, en col·laboració 
amb altres col·legues. també treballem amb 
una cartera de grups de versions originals i 
de gran qualitat. respecte al futur del sec-
tor de la música en directe, no ens queda més 
remei que ser optimistes. hem vist els ullals 
al llop i n’hem sortit més forts i reforçats que 
mai, convençuts del nostre compromís amb 
els grups i els nostres clients. El 2020 ha estat 
un any molt dur, però el 2021, toquem ferro, 
pinta molt millor. 

ixent sampietro
dirEctor èxits ManaGEMEnt

Massa 
descosits

sergi Matas
dirEctor 7sis Produccions

no ens queda més 
que ser optimistes

Klaus stroink
cantant i Músic stay HoMas

La ‘cutrefonia’  
sonora quotidiana 
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músiques urbanes 2020
La nova escena underground 

Més EnLLÀ 
dEL TrAP
l’any passat vam obrir aquest apartat a l’AnU-
ARi després d’observar l’explosió de la ‘músi-
ca urbana’, i ens vam aventurar a dir que seria 
el nou mainstream. i malgrat que és cert que 
per a certs mitjans i espais encara no ha tras-
passat fronteres, podem definir una nova es-
cena nacional que ja té grans estrelles medià-
tiques i també un ampli substrat underground. 
tal com canta The Tyets, la música urbana ‘se 
queda’... El 2020 l’artista urbana catalana per 
antonomàsia, rosalia, ha llançat peces com 
“Juro que” o “tKn” amb Travis scott; la ban-
da pionera P.A.W.n. gang ha tornat després 
d’anys de silenci discogràfic amb Oli d’uliba 
(delirics); la família sabadellenca 31 fam s’ha 
refermat amb un segon disc, Valhalla Vol. 1 
(delirics); flashy ice Cream ha facturat un 
treballat i melòdic Don Gelato (delirics) –con-
siderat el millor àlbum d’urbana per la crítica 
dels premis Enderrock– i jazzWoman ha pre-
sentat Maléfica (propaganda pel fet!), premi 
Enderrock a millor disc de música urbana per 
votació popular. però més enllà dels treballs 
de noms populars, el 2020 també s’han con-
solitat nous fenòmens i canals propis. Els llen-
guatges específics del gènere –l’autotune, 
per exemple– s’han estès més enllà de la mú-
sica urbana i ha sorgit una fornada de dese-
nes de nous artistes que, confinats per la pan-
dèmia, han gravat els seus temes des de casa 
i els han compartit a través de les xarxes soci-
als. ÈLiA gEA

L’escena es consolida
El panorama de la música urbana ha crescut 
i s’ha consolidat arreu dels països catalans, 
amb discos de referència com El pipeig (luup 
records) de The Tyets; Mateuma (Satélite K) 
de Teuma Thug (P.AW.n. gang); el retorn de 
sr. Chen, 4ever domingo (cycling records); 
la irrupció del nou spxxn P, Oblidar (Kasba); 
nel·lo C, Ànima rebel (crea); still ill, Allò 
que mai no mor (Guspira); Pinan 450f, Afro X 
(Stepper music) o Chico de la doble A (blau) 
de Baaldo, millor disc d’urbana per votació 
popular als premis de la música balear.

Veus alternatives
Sovint sense segells ni estudis al darrere, des 
de casa i penjant els temes a través de les 
xarxes han captat seguidors. Lil russia, La 
Queency, Cooba, Morad, Vinnie Kairos, 
santa salut, Lal’Ba, noxtorn, joe Pops, El Pa 
de Cada dia, Lírica de Trobadors, Hereus 
del Beat, Pol Bordas o Acros –a catalunya–, 
Malifeta, Maluks, Làuder, Kharnassien, Borx 
o Malparlat –al país valencià–, i orgànic, 
rudymentari o Miquel de la Mel –a balears– 
són veus que s’han anat fent un camí que 
s’augura cada vegada amb un major èxit.

Benvingudes les dones
la música urbana ha estat sovint titllada de 
masclista, però cada vegada són més les 
dones que en formen part, des de Katta Lana 
fins a Las ninyas del Corro. ‘promovem una 
educació sexoafectiva. El trap eren armes, 
egos, drogues, i això hui ho finiquitem’, deia 
La Tia figa al tema “trap brut”. han passat 
tres anys des de llavors, però el 2020 s’ha 
constatat que diverses artistes també han 
trobat en el rap’n’trap una via adequada per 
reivindicar les cures i els feminismes, com 
Kal·la, La Clika Pika, frida o Montserrap.
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LA grAn ProgrEssiÓ
En cinc anys la producció de mú-
siques urbanes en català s’ha mul-
tiplicat per 13, i des del 2018 cada 
any es dobla la xifra de referències. 
El 2020 s’han registrat almenys 357 
edicions de discos i senzills (+79%), 
un increment que se suma a les 200 
(+111%) del 2019 i a les 95 (+94%) del 
2018. la gran majoria són singles 
digitals (71%) i només se’n publi-
quen un 5% en format físic. la pro-
cedència dels artistes de rap’n’trap 
que canten en català és del 80% de 
catalunya, el 15% del país valencià 
i el 5% restant de les illes balears.

EL nou LLEnguATgE
“no m’agrada la paraula ‘urbana’. per mi, és la manera políticament correcta de dir la n-word.” així 
denunciava el músic nord-americà Tyler ‘The Creator’ la pàtina de racisme que veia darrere el ter-
me, després de rebre el Grammy a millor àlbum de rap per Igor (columbia, 2019). El discurs va pro-
vocar renou en l’escena, que ha desembocat al llarg del 2020 en una lluita antiracista que es viu 
més enllà de l’atlàntic. però què en podem extreure aplicable a la nostra realitat? pot semblar que 
el component racista no és tan present en el concepte de ‘músiques urbanes’ que s’ha adoptat als 
països catalans, però és evident que el gènere prové d’una mateixa arrel. més enllà de les implica-
cions racistes, també és rellevant preguntar-se quina és la definició d’una nova sonoritat que s’ha 
implantat a casa nostra. ‘música urbana’ ha esdevingut un calaix de sastre on músics i periodistes 
encabim tot el que no encaixa amb els gèneres tradicionals: no és ben bé pop, i molt menys rock, 
tampoc és jazz, ni és rumba... i alhora, sovint molts d’aquests gèneres –o influències i sonoritats 
d’aquests– es poden trobar en els temes trapers. des de la revista Enderrock ens vam referir inici-
alment a aquesta escena implantada a catalunya com a ‘rap’n’trap’, que si bé evita la problemàtica 
racista del terme, podria deixar fora estils tan populars com reggaeton o dancehall. de fet, els nous 
temps demanen cada cop més el trencament d’etiquetes, amb pop gravat amb autotune i una ma-
jor fusió d’estils i influències en una sola cançó. potser caldria preguntar-se de quina manera podem 
adaptar-nos a una nova onada musical que ha arribat per quedar-se. È.g.

Anàlisi per estils

El festival maleducats està 
coproduït amb Èxits i està 
exclusivament pensat per a 
les músiques urbanes. amb 
el meu germà lluís (propi-
etari i gerent) des del 2017 

ja muntàvem les festes the bloop a la sala la 
daurada de vnG amb artistes com rels B, Bad 
gyal, nathy Peluso, dellafuente recycled j... 
funcionaven cada cop millor i vèiem que ha-
víem de crear un festival. d’altra banda, pau 
i ixent Sampietro d’Èxits estaven pensant el 
mateix amb Lildami, i es va configurar la idea 
del maleducats. El festival va sortir com un 
coet, i estàvem a punt d’ampliar l’aforament 
quan érem a prop del sold out. va ser impres-
sionant veure com la gent volia veure nous ar-
tistes com Trueno, sara socas, Wos, rizha,  
31 fam, juicy Bae..., però el covid encara ens 
té atrapats per veure com en podrem o no rea-
litzar la primera edició a l’estiu.

hi som des de fa 23 anys i 
sempre fent músiques ur-
banes. El 1998 amb 7notas 
7Colores –i el seu líder, 
Mucho Muchacho–, Mala 
rodríguez o Tote King. 

El 2008 vaig crear Entrelíneas amb grups de 
hip-hop, sólo Los sólo, shotta, falsalarma, 
Tremendo i, més recentment, rapsusklei o 
Bad gyal. l’auge de la música urbana ha tri-
gat a arribar, quan als Estats units fa vint anys 
que funciona. les claus han estat el consum 
lliure a les plataformes digitals –les ràdios co-
mercials han vetat pràcticament el hip-hop i 
el deixaven per a l’underground– i haver tren-
cat barreres estilístiques en festivals –primer 
al viña rock amb diversos escenaris, i amb el 
Weekend beach programant tots els estils–. 
i l’últim factor ha estat l’explosió del reggea-
ton com a fenomen internacional i el posteri-
or supergènere de músiques urbanes.

tot i que l’escena del hip-
hop, trap i reggaeton es 
troba en un moment molt 
dolç, amb moltes propos-
tes diferents i interessants, 
tinc certs conflictes amb el 

terme ‘urbana’ o que existeixi una categoria 
especial. Si demà una artista com Lola indigo 
es marca un disc amb ritmes de trap, regga-
eton, hip-hop..., es mantindrà en la categoria 
de pop? o si C. Tangana treu un àlbum sen-
cer de corridos mexicans, rumbes i boleros el 
seguirem situant dins de l’urban i ens hi se-
guirem referint com “el raper C. Tangana”? 
Estem atrapats en una mena de nínxol amb 
la idea que “aquí teniu el vostre espai, no en 
sortireu mai perquè ja us hi hem col·locat”, i 
tant se val els temes de pop, rock, bossa nova 
o havaneres que fem. En ple 2021 hem de tro-
bar noves maneres de catalogar els premis o 
mirar la música més enllà del gènere.

Martin Boragno
dirEctor EntrELínEas EntErtainMEnt

Les claus de l’auge 
de la música urbana

sr. chen
Músic

saber mirar més enllà 
del gènere musical

sergi solís
Productor FEstivaL MaLEducats

Músiques urbanes en 
quantitat i de qualitat

+79%
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rÈCord dE 
ProduCCions
l’aturada de l’activitat musical en directe 
ha afectat tots els gèneres, però hi ha hagut 
llicència poètica per als petits i mitjans formats 
que la cançó d’autor té com a entorn habitual. tot 
i ajornar part del cartell, el festival barnaSants 
ha aconseguit programar arreu dels països 
catalans trampejant confinaments. El 2000 
hem vist mesos en què no era possible actuar 
a catalunya, però sí a les balears i al país 
valencià. El cicle s’ha completat a final d’any 
amb recitals i concerts en streaming. la majoria 
de presentacions de cantautors catalans han 
quedat interrompudes, però per contra no s’ha 
aturat una creació i producció que ha assolit el 
major creixement de la història amb un 49% més 
de discos de cançó respecte a l’any anterior, i 
una xifra rècord de 413 referències en català. 
com a bons exemples d’aquesta creativitat, des 
de les terres de ponent Xavier Baró ha lliurat La 
veu de la muntanya (la llàntia); a les illes Maria 
jaume s’ha revelat amb Fins a maig no revisc 
(bankrobber), al costat d’altres produccions blau 
com Bep Marquès o Tomeu Penya; han destacat 
apostes indie-pop com Anna Andreu (Els mals 
costums, hidden track) o Àlex Torío en català 
(L’home de l’any (passat), discmedi); sílvia Pérez 
Cruz ha recollit dos premis populars per Farsa 
i MA. Live in Tokio –amb Marco Mezquida–, 
publicat per universal; núria graham també 
ha estat guardonada per Marjorie (primavera 
labels); Maria rodés ha cantat sobre bruixes 
a Lilith (Satélite K), i han debutat Meritxell 
neddermann o david Mauricio. H.M.A.

cançó d’autor 2020
un format d’èxit  

segells especialitzats
la cançó d’autor té cada vegada més segells 
afins que publiquen treballs d’un gènere 
prolífic i de públic fidel. picap ha editat joan 
isaac, roger Margarit i Pol fuentes; u98 
music ha apostat per Xarim Aresté, Cesk 
freixas i Marta rius, bankrobber ha difós 
Maria jaume i sanjosex; Great canyon ha 
acurat roger usart i Marta Pérez; bureo ha 
apadrinat Andreu Valor, i Satélite K ha fet 
valer el premi Enderrock de la crítica, Màtria, 
de gemma Humet, a més d’editar els discos 
de Montañez, VerdCel i Maria rodés.

Etiquetes reinventades
El 2020 s’han registrat molts transvasaments 
d’estils, com Manolo garcía de cantautor a 
Acústico, acústico, acústico (Sony); Eduard 
iniesta embolcallat d’emotiu blues d’autor a 
Trajecte animal (discmedi), i exploracions de 
Clara Peya –Estat de larva (vida records)–  
o joan Miquel oliver –Aventures de la nota 
La (blau)–. rGb Suports ha tret Pau Alabajos, 
amb Les hores mortes, i Cris juanico, Salpols; 
microscopi ha promogut gessamí Boada i 
Berta sala, mentre que el singular segell 
Kasba music ha acompanyat fito Luri i Aiala.

Autors mediàtics
Els autors mediàtics són artistes amb la cara 
mainstream per bandera, com és el cas de 
figures editades per música Global com ara 
samantha (Nada) i Miki núñez (Iceberg), 
nil Moliner (Bailando en la batalla, Warner) 
o bèsties d’escenari com sílvia Pérez Cruz 
(Farsa, universal). i també hi ha trajectòries  
a foc lent, com ivette nadal liderant un duet 
amb l’admirat Pascal Comelade, En nom 
de la ferida (rhrn); Òscar Briz a Amor & 
psicodèlia en temps de virus (autoeditat), o 
Anaïs Vila a Contradiccions (temps record). 
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EsPEctadors dELs PrinciPaLs  
FEstivaLs dE cançÓ d’autor

 2019 2020 %

barnaSants (barcelona) 16.769 10.246 -39%
músiques tranquil·les (mataró) 1.720 1.112 -35%
tastautors (cardedeu) 750 532 -29%
Encanta (roda de ter) 1.000 460 -54%
altaveu (Sant boi de llobregat) / Sant boi Sona 11.000 325 -97%
traficants (cardedeu) 520 (+1.400*) 280 -46%
EnciSat 290 78 -73%
hostes (Gandia) 79 69 -13%
(a)phònica (banyoles)* 18.000 no ReAlitzAt -100%
músiques Sensibles (barcelona)  4.140 no ReAlitzAt -100% 
festival música i lletra (xàtiva)* 1.500 no ReAlitzAt -100%
rodautors (torrebesses)* 1.000 no ReAlitzAt -100%
festival Silenci (la Garriga)  619 no ReAlitzAt -100% 
al caliu (El camp de tarragona)* 335 no ReAlitzAt -100%

font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades dels organitzadors  / (*) Espectadors per streaming

Anàlisi per estils

la cançó d’autor és un gè-
nere que sovint es limita
a sobreviure. En alguns 
moments ha pogut treure 
el cap de l’aigua per aga-
far una alenada d’aire, però 

sempre hi ha mans més grans, més podero-
ses i amb més recursos que l’enfonsen. la 
cançó és un dels baluards de la història mu-
sical del nostre país i és menystinguda. la 
pandèmia ha generat un escenari que alguns 
cantautors hem pogut aprofitar. En un estiu 
i una tardor en què no hi podia haver grans 
festivals ni grans programacions, en què el 
valor l’han tingut els petits equipaments, els 
teatres i auditoris dels pobles i ciutats, el pe-
tit format ha obtingut aquell reconeixement 
i suport que no havia aconseguit, potser, mai 
abans. la meva pregunta és: quan la vida 
es normalitzi i puguem lluir somriures sense 
mordaces, ens tornaran a prendre l’oxigen? 

diversos cantautors ads-
crits a l’oficina com Pi de 
la serra, roger Mas, Èric 
Vinaixa, Cris juanico o 
joan isaac (amb Carme 
sansa) han tret disc o en 

trauran i gaudeixen del ressò que els corres-
pon. altres projectes molt particulars (Anna 
roig, Marc Parrot o Pau riba) continuen fun-
cionant amb força i sense cremar-se. com un 
motor d’un tot terreny, vaja. En no tractar-se 
d’una música de conjuntura, ha tingut un 
major recorregut. Ja en pandèmia la cançó 
d’autor, per versatilitat, actitud i proximitat,
ha estat un dels estils que més han pogut 
treure el nas pels escenaris i també dins les 
llars via xarxes, contribuint a la suportabilitat 
de la situació prevacuna. és el que té de bo-
nic ser un estil estable, aglutinador, molt di-
vers i menys subjecte als focs d’artifici medi-
àtics i a la lluita fraterna de cada temporada.

com a cantautor, la conse-
qüència més significativa 
de les restriccions pel co-
vid-19 ha estat no poder re-
alitzar concerts en directe. 
la majoria de músics actu-

em habitualment a petits locals, que han es-
tat els principals afectats, així que tot plegat 
ha dificultat la nostra presència a l’escenari.
ara bé, aquestes dificultats també han fet 
que sorgís l’oportunitat d’interactuar entre 
nosaltres i d’ajudar-nos, de crear noves can-
çons i explorar altres disciplines. En el pla 
personal ha estat un repte emocional impor-
tant. com a representant de l’associació i del 
festival rodautors, la conseqüència ha estat 
realment dramàtica, hem hagut de cancel-
lar dos anys el certamen i totes les activitats 
que portàvem a terme. tot i que hem intentat 
reinventar-nos, han estat pocs els actes que 
hem realitzat i la majoria han estat online. 

Jordi Freixes
dirEctor BataLL Produccions

Com el motor 
d’un tot terreny

Joan Blau
dirEctor rodautors

festival cancel·lat
i actes online

Gemma Humet
cantautora

reconeixement 
i força per a la cançó

Històric dE discos 
tot i la pandèmia, el 2020 ha signat
la xifra més elevada d’edicions de 
cançó d’autor (413 referències),  
un augment del 49% respecte a 
l’any anterior. la tendència es va ini-
ciar el 2018 (+7%), va seguir el 2019 
(+20%) i s’ha accentuat en un perío-
de de restriccions i confinament. 

+49%

-59%
un tErç d’EsPEctadors  
El covid ha obligat a suspendre la 
meitat dels festivals de cançó d’au-
tor, i entre els que s’han celebrat la 
quantitat d’espectadors ha quedat 
reduïda a una tercera part (-59%), 
a causa dels aforaments limitats.
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PLAnY AL BALL
El disc de joan garriga i El Mariatxi galàctic 
que ha merescut el premi Enderrock de la crí-
tica a millor disc de folk, El ball i el plany (fina 
Estampa), és simptomàtic dels nous temps 
en què artistes i oients han de fer un esforç 
extra per mantenir-se vius i actius, i més en-
cara si van per camins allunyats del corrent 
central. l’acordionista vallesà va idear un re-
pertori, eminentment ballable, abans de la 
pandèmia. i s’ha trobat havent-lo d’adaptar 
davant d’auditoris asseguts que ballen més 
amb el cor que amb els peus. l’adaptació a 
les precarietats s’ha fet condició tan necessà-
ria com el talent o la voluntat de pujar a un 
escenari per presentar nous treballs. ho sa-
ben bé les propostes que marquen la pauta 
d’un nou folk, majoritàriament femení: Tarta 
relena, joana gomila, Marala, Paula grande 
i Anna ferrer... la producció de treballs del 
2020 també ha mostrat que la pandèmia no 
ha doblegat projectes sorgits de músics cons-
tants, a prova de modes i tendències: Tren 
seeger, Les Anxovetes, Ballaveu, jonatan 
Penalba, Coloma Bertran, La Companyia 
MiniMíssimA.... o els insignes jaume Arnella 
i Biel Majoral, que ens han deixat dos tre-
balls suculents, Com t’ho diria? Cançons de 
confinament (autoeditat) i Arasíquesí... (ona 
Edicions), d’aquells que queden com a fites 
per a les generacions futures. quan d’aquí a 
uns anys mirem pel retrovisor, potser veurem 
que el 2020 va ser l’any del plany al ball, però 
també el moment en què vam adonar-nos que 
el relleu ja és aquí. jordi MArTí fABrA

folk 2020
El relleu ja és aquí 

Adeu a Jordi Fàbregas
El 4 de març del 2020 jordi fàbregas va 
anunciar que deixava la direcció del cat, 
coincidint amb la cloenda de la 33a edició  
del festival tradicionàrius. “han estat una 
pila d’anys plens d’il·lusió, d’activitats, de 
projectes... i de dedicar-hi totes les hores  
del dia i més de les que disposava”, declarava 
en una nota per als amics. fàbregas volia 
seguir amb la seva trajectòria com a músic, 
però va morir el passat 20 de gener. El relleu 
al capdavant del tradicionàrius l’ha agafat la 
violinista Carol durán. 

una fira resistent
la fira mediterrània de manresa ha celebrat 
la 23a edició, la més difícil de la seva història, 
entre el 13 i el 18 d’octubre, amb un format 
híbrid que ha combinat les activitats en línia 
amb les actuacions en directe. les noves 
mesures i restriccions sanitàries, anunciades 
tot just poques hores abans que comencessin 
els concerts, no van impedir que la pràctica 
totalitat de la programació es mantingués, 
una decisió que va ser especialment agraïda 
tant pel públic com pels músics i els progra-
madors i la resta de professionals.

i Congrés de l’Arrel
El i congrés nacional de música d’arrel, 
inicialment previst per a la primavera, ha 
pogut celebrar-se finalment del 13 al 15 
de novembre, transmès en directe per 
streaming. organitzat pel col·lectiu de joves 
músics la xeixa, s’hi van incloure ponències 
i comunicacions de les quals n’ha sortit un 
diagnòstic coral del sector de la música 
d’arrel i la cultura popular. El manifest final 
reclama més presència als mitjans i també 
més feina a les escoles com una potent eina 
d’educació i de cohesió social.
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EsPEctadors dELs PrinciPaLs  
FEstivaLs dE FoLK i Música ètnica

 2019 2020 %

tradicionàrius – festival folk internacional (bcn) 13.567 7.000 -48%
amb So de cobla (palamós) 6.000 2.250 -58%
dansàneu* 2.803 1.541 -45%
flamenco ciutat vella – ciutat flamenco (bcn) 3.585 928 -74%
Etnomúsic (valència)  1.967 480 -76%
música a la vila (El vendrell) 2.250 150 -93%
berguedà folk (puig-reig) 500  90 -82% 
divendres a la plaça del rei (bcn) 9.150 no ReAlitzAt -
fimpt (vilanova i la Geltrú) 6.000 no ReAlitzAt -
trobada d’acordionistes (arsèguel i l’urgell) 5.500 no ReAlitzAt -
cançons de la mediterrània (palma) 4.500 no ReAlitzAt -
música al castell (dénia) 4.370 no ReAlitzAt -
xàbia folk (xàbia)  1.090 no ReAlitzAt -
desfolca’t (calaf) 1.000 no ReAlitzAt -
càntut (cassà de la Selva) 460 no ReAlitzAt -

font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades dels organitzadors. (*) festivals amb públic d’entrada gratuïta

Anàlisi per estils

l’any 2020 ens ha convi-
dat a fer-nos radicals. ha 
estat l’any de les evidèn-
cies: l’evidència de la ne-
cessitat d’una renda bà-
sica universal, l’evidència 

de l’absurditat del sistema hiperproductiu i 
consumista en el qual vivim. l’evidència de 
la cooperació com a base per a un món més 
habitable. l’evidència de repensar l’habitat-
ge. l’evidència de les cures, dels vincles i les 
xarxes. l’evidència del privilegi. l’evidència 
que la salut és també mental i emocional. 
l’evidència que necessitam espais comuns 
on trobar-nos i esplaiar-nos. que necessitam 
ballar juntes, cantar juntes. aturar-nos ens 
ha fet veure l’evidència que necessitam ésser 
més radicals que mai, anar a l’arrel profunda 
per connectar amb allò més essencial: el dret 
a una vida digna pel simple fet d’existir, siguis 
músic, telefonista, cambrera o periodista.

començava l’any nou amb 
un àlbum per mesclar que  
ha acabat sortint al juny. 
les ganes i la facilitat 
d’adaptació de la banda 
han fet que la virtut per to-

car a quilòmetres de distància es convertís en 
poder tocar a prop de casa. les cançons han 
fet companyia i han tingut un temps i nuesa 
que abans no es donava en els concerts. la 
relació amb la música, el cantar i el compartir 
m’ha millorat. tot em sembla més real i alhora 
hi ha coses que no vull que quan tornem a la 
‘normalitat’, si hi tornem, se m’oblidin: la sen-
sació de control descontrolat que m’envolta,
de lleis i normatives absurdes i de la cultura
de la por per davant de la de l’educació. El 
temps dirà el què d’aquest any estrany –en 
què no hem pogut acompanyar qui ha marxat 
sol...–, si ens queda per bé o ens darà feina a 
reparar-ne el dany. Encara el paeixo.

cada vegada sembla que 
més artistes d’estils diver-
sos deixen de banda certs 
prejudicis i es llancen no 
només a incorporar ele-
ments de la tradició en les 

seves propostes sinó també a normalitzar-la. 
Estem veient l’arrel en noves veus i formats 
que trenquen barreres i amplien l’espectre de 
la música folk a casa nostra. però cal, definiti-
vament, prestigiar el nostre patrimoni imma-
terial i seguir teixint una xarxa arreu del terri-
tori per potenciar-lo i difondre’l, per exemple, 
amb una bona base d’espais en què es pugui 
viure amb proximitat. i això sense oblidar el 
reconeixement i l’impuls a les enormes tas-
ques que han fet en aquest sentit –i cal seguir 
fent– personalitats del país com els cantants 
i músics jaume Arnella, jordi fàbregas, 
Artur Blasco, jaume Ayats, Cati Plana, 
roser olivé i tants altres.

Joan Garriga
Músic

un any  
estrany

Francesc viladiu
codirEctor FEstivaL càntut

Prestigiar el 
patrimoni tradicional

Joana Gomila
Músic

Més radicals

ProducciÓ EsTABLE 
l’auge general de producció no ha 
suposat una injecció per al sector, 
però ha garantit un manteniment de 
les edicions el 2020: 74 referències. 
la xifra consolida les edicions dels 
dos últims anys –el 2019 van sortir 
75 discos de folk en català (+3%)–, 
després del sotrac del 2018.

-1%

-59%
La MEitat dE fEsTiVALs 
amb només la meitat de festivals 
de música d’arrel celebrats arreu 
dels països catalans en un 2020 
pandèmic, el públic s’ha reduït 
un 61%, gairebé una tercera part.
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Més disCos 
QuE PúBLiC
fa molts anys que l’escena jazzística s’enfronta 
a una realitat incòmoda: hi ha prou públic per 
a tanta producció? Sigui com sigui, no paren 
de sorgir generacions de músics amb talent, 
i cada mes s’editen una desena de referènci-
es. El premi de la crítica al millor disc de l’any, 
Cancionero (fresh Sound), de gonzalo del 
Val Trio, és representatiu de l’escena perquè 
aplega tres generacions de jazzistes forjades 
en l’escena catalana: david Mengual al con-
trabaix, gonzalo del Val a la bateria i Marco 
Mezquida al piano, a més d’un quart element, 
el trompetista Benet Palet. a més, el menor-
quí Mezquida ha vist el 2020 com creixia la 
seva projecció amb dream Trio, Talismán (au-
toeditat/discmedi), i amb el directe al Japó al 
costat de la cantautora sílvia Pérez Cruz, Ma. 
Live in Tokyo (universal). En aquest marc, han 
seguit despuntant joves artistes amb grans 
treballs en què combinen la composició amb 
el domini dels instruments: els trompetistes 
Alba Careta i Òscar Latorre, el saxofonista 
iscle datzira, el percussionista joan Pérez-
Villegas, la pianista Lucia fumero, el prolí-
fic joan Chamorro –que celebra 15 anys de la 
sant Andreu Big Band– i, en un pla més ex-
perimental, Agustí fernández. jordi Molina 
i joan díaz han jazzejat peces tradicionals, 
mentre que sergi sirvent i david Viñolas han 
revisat uns referents com frederic Mompou i 
Bela Bartók. al jazz català s’hi acumula el ta-
lent i tota pedra fa paret. j.M.f.

Jazz 2020
Tota pedra fa paret 

festivals sense públic 
la permanent incertesa i les necessitats 
d’adaptar-se d’un dia a l’altre provocades per 
la pandèmia han afectat especialment el 
panorama dels festivals de jazz. poc després 
d’anunciar la programació, el vijazz va haver 
de cancel·lar l’edició, i el mateix embat han 
patit el Jazz l’Estartit, la pedrera Jazz de 
barcelona o el festival del palau de la música 
de valència. S’ha celebrat el 52è voll-damm 
Jazz de barcelona, tot i que no ha estat una 
edició com les altres. bona part dels concerts 
s’han pogut realitzar i altres s’han ajornat.

víctor nubla per sempre
la mort de Víctor nubla el 31 de març va 
desencadenar mostres de condol des de 
fronts diversos de l’activisme cultural, cosa 
que va posar de manifest la tasca ingent i 
sostinguda d’un artista barceloní i polifacètic 
–músic, escriptor i creador multidisciplinari– 
que es va dedicar a les músiques experimen-
tals i també a crear les condicions favorables 
perquè aquestes poguessin tirar endavant, 
sovint al marge de les lleis del mercat. El 
grup-laboratori Macromassa i el festival 
lEm han estat dos dels pilars del seu llegat. 

el bluesman català
una altra desaparició ha estat la del guitarris-
ta barceloní Amadeu Casas, mort el 26 de 
desembre. llicenciat en belles arts, la seva 
passió com a bluesman el va situar en un lloc 
destacat com a guitarrista, cantant i compo-
sitor. Entre els seus col·legues era considerat 
un dels millors músics tocant el dobro, la 
guitarra acústica de caixa metàl·lica popular 
a l’oest mitjà dels Estats units. convertit en 
un dels grans referents del blues català, tenia 
una dilatada trajectòria en solitari i també al 
costat del cantautor Pi de la serra.
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EsPEctadors dELs PrinciPaLs FEstivaLs  
dE Jazz, BLuEs i MúsiQuEs iMProvisadEs
 2019 2020 %

voll-damm Jazz barcelona*  131.000  12.000 -91%
black music (Salt) 18.000  4.835 -73%
Jazzèbre (perpinyà)  7.000 1.889 -73%
nits de Jazz a platja d’aro 22.000  1.625 -93%
Jazz Granollers 939  1.278 +36%
Jazz terrassa (terrassa)* 40.000 (+3.561*) 1 .129 -97%
mallorca Jazz (Sa pobla) 5.000  1.000 -80%
San miguel mas i mas (bcn) 21.000 945 -96%
l’hora del Jazz (bcn i catalunya)  5.100  900 -82%
Jazz tardor (lleida) 3.000 745 -75%
Jazz de peníscola 824  469 -43%
alhambra Jazz de vic 2.000  370 -82%
lEm (bcn) 2.427  (+1.228*) 334 -86%
banc Sabadell vijazz (vilafranca del penedès)  50.000 no ReAlitzAt -
nits d’Estiu a la pedrera (bcn) 6.700  no ReAlitzAt -
Jazz l’Estartit  5.750  no ReAlitzAt -

font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pels organitzadors   / (*) Espectadors per streaming

Anàlisi per estils

abans de la pandèmia el 
jazz ja era un sector molt 
precari en què els músics 
tenien pocs espais on to-
car i sovint catxets irrisoris. 
la pandèmia ha accentu-

at aquesta situació cancel·lant concerts, avui 
tan escassos. moltes no hem pogut accedir
a cap de les ajudes que donaven al sector 
a causa de la nostra prèvia precarietat, com 
per exemple treballar sense estar donada 
d’alta. tot i així, aquesta música és el que ens 
mou. tinc la sort d’estar vivint el seu renai-
xement gràcies a la feina de molts col·lectius 
que fan el possible perquè no mori, com the 
changes, el segell discogràfic del qual formo 
part i amb el qual hem editat onze discos, 
o Pablo Mazuecos del clasijazz d’almeria, 
que té una big band sencera residint a la ciu-
tat i fent concerts setmanals. Estic segura 
que el públic en gaudeix tant com nosaltres.

un dels sectors més perju-
dicats per la pandèmia és 
el cultural, i concretament 
el musical. ha quedat lite-
ralment devastat per les 
conseqüències del covid. 

les enquestes a col·legues de professió con-
firmen un panorama desolador: quatre de 
cada deu músics no tenen dret a ajuts, i un 
de cada quatre amb antiguitat professional 
major de deu anys tampoc rep cap suport. 
és urgent adoptar mesures de xoc per als 
músics, sales, bars musicals i altres actors del 
món musical, ja que mentre continuïn les me-
sures sanitàries no tenim cap possibilitat de 
generar ingressos. i una reflexió sobre el nos-
tre futur: caldrà aprendre a conviure amb el 
virus. això requerirà pedagogia a les aules i 
als mitjans, i una gestió diligent dels polítics 
perquè els músics tornem a ocupar l’espai 
artístic que tant necesitem i també el públic.

davant la gestió que s’ha 
fet d’aquesta devastado-
ra pandèmia podria fer una 
lectura catastrofista i victi-
mitzadora carregada d’ar-
guments irrebatibles. però 

com que a aquestes alçades de la pel·lícula 
soc dels que prefereixen veure l’ampolla mig 
plena, celebro que en plena recessió la pro-
ducció discogràfica del 2020 en matèria 
jazzística als països catalans s’hagi acostat a 
les 200 edicions, per sobre d’anys anteriors. 
i no només això, sinó que a la saludable ini-
ciativa de col·lectius de músics editors com 
underpool i Sedajazz s’hi hagin sumat altres
segells com the changes, Seed music o 
microscopi. i que hagin emergit així des de 
la mateixa escena providencials comitès en 
defensa del Jazz (cdJ) amb els quals ara 
convé que els programadors i les sales –una 
vegada es reactivin– facin pinya.

Gonzalo del val
BatErista i coMPositor

Cap a una sortida 
musical del covid

Pere Pons
L’HoME dEL Jazz dE ràdio 4 
i dirEctor FEstivaL viJazz

Endavant 
amb els Cdj!

irene reig
coFundadora sEGELL tHE cHanGEs 
i saxoFonista

un moment 
molt estrany

EvoLuciÓ crEixEnt  
l’evolució del jazz als països catalans 
els darrers anys, sobretot del free 
jazz, ha registrat un nou creixement 
del 5% el 2020, amb 194 edicions, 
que segueixen les 184 (+5%) del 2019  
i 175 (+1%) del 2018. El 71% han estat 
de músics catalans i el 20% de va-
lencians. El 38% són digitals. 

+5%

-89%
PúBLic Minoritari  
tot i que s’han acabat celebrant el 
80% de festivals de jazz, la reducció 
de públic ha estat d’un espectacu-
lar 90%, a causa sobretot de la sus-
pensió de programacions gratuïtes.
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grAn soTrAC 
la irrupció de la pandèmia, que ha causat un 
sotrac gegantí en tot el sector musical, ha pre-
sentat grans afectacions en l’escena de l’ano-
menada música clàssica, que té dinàmiques 
específiques en molts sentits. així, mentre a 
les grans orquestres de finançament públic 
s’han mantingut els llocs de treball, els músics 
freelance o els joves que busquen el seu espai 
han topat amb una autèntica allau de proble-
mes per tirar endavant amb l’ofici. El panora-
ma també ha estat pelut, no cal dir-ho, per a 
tots els treballadors que intervenen d’una ma-
nera o altra en la programació de concerts i 
festivals. El Gran teatre del liceu ha hagut 
de tancar durant les setmanes més compli-
cades i ha hagut de suspendre produccions 
com La traviata, alhora que ha impulsat ac-
cions ‘revulsives’ com un concert per a 2.292 
plantes l’endemà de la fi de l’estat d’alarma. 
El palau de la música ha presentat un Erto 
per a la totalitat dels treballadors, mentre que 
l’auditori s’ha vist obligat a cancel·lar a l’abril 
tot el que quedava de temporada i adaptar 
l’activitat de la tardor als aforaments i les me-
sures de seguretat. i al mateix temps que el 
festival de torroella de montgrí ha mantingut 
el pols amb activitats testimonials a l’espera 
de temps millors, altres com la Schubertíada 
de vilabertran s’han mantingut dempeus. En 
l’àmbit discogràfic, s’han publicat joies com 
Chopin-Liszt B Minor Sonatas (Eudora, 2020), 
del pianista josep Colom. però sigui com si-
gui, la sensació és que, en molts aspectes, res 
no tornarà a ser com abans. j.M.f.

clàssica 2020
un canvi d’època 

El somni de pau casals 
l’octubre del 2020 van complir-se 100 anys 
del naixement de l’orquestra Pau Casals,  
el projecte amb el qual el músic vendrellenc 
universal va projectar una eina que combina-
va l’excel·lència simfònica i el foment cultural 
en la societat catalana. la Guerra civil va 
acabar abruptament amb aquesta formació, 
que ha estat recordada doblement amb 
sengles exposicions al museu pau casals 
del vendrell i al museu de la música de 
barcelona, a més de programacions especi-
als arreu del territori al llarg de la temporada.

Any robert Gerhard
una altra efemèride destacada ha estat l’any 
robert Gerhard, amb què la Generalitat 
de catalunya ha commemorat els 50 anys 
de la mort del compositor vallenc. a més, 
el 2021 continuarà la commemoració, ja que 
se’n compliran 125 anys del naixement. un 
número especial de la revista 440ClàssiCA 
&JAzz, una exposició itinerant i un calendari 
d’actes coordinat per edmon colomer han 
servit per recordar el llegat d’un compositor 
de llarguíssima trajectòria que es va veure 
obligat a exiliar-se a cambridge. 

Museu sense director
El 30 de novembre, després de vuit anys 
com a director del museu de la música de 
barcelona, jaume Ayats va finalitzar el 
contracte com a màxima autoritat d’aquest 
històric equipament –actualment vinculat 
a l’auditori– per reincorporar-se a la seva 
plaça de professor i investigador d’Etnomusi-
cologia a la universitat autònoma de 
barcelona. tot i que s’ha anunciat que es 
convocaria un concurs públic per escollir 
la nova direcció del museu, el càrrec encara 
resta vacant des d’aleshores.
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EsPEctadors dELs PrinciPaLs FEstivaLs dE  
Música cLàssica, antiGa, òPEra i contEMPorània

 2019 2020 %

Early music morella 3.000 2.000 -33%
Schubertíada de vilabertran 3.760 1.687 -55%
life victoria barcelona 4.076 1.100 -73%
bachcelona (bcn) 2.424 818 -66%
festival castell de peralada 26.780 (91.288*) no ReAlitzAt -
festival de torroella de montgrí 11.977  (14.600*) no ReAlitzAt -
festival de pasqua de cervera   1.495 (3.942*) no ReAlitzAt -
festival internacional de música de cadaqués 7.790 no ReAlitzAt -
festival de música antiga dels pirineus 5.507 no ReAlitzAt -
festival de música antiga de poblet 3.000 no ReAlitzAt -
festival de música de S’agaró 3.000 no ReAlitzAt -
festival pau casals del vendrell 2.062 no ReAlitzAt -
nits de clàssica de Girona 1.710 no ReAlitzAt -
residències musicals la pedrera de barcelona 981 no ReAlitzAt -
festival internacional orgues de poblet 700 no ReAlitzAt -

font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors  / (*) Espectadors per streaming

Anàlisi per estils

Enguany Chopin-Liszt:  
B Minor Sonatas (Eudora 
records) ha rebut el premi 
de l’acadèmia franz liszt 
de budapest i el premi 
Enderrock 2021 al millor 

disc català de l’any de música clàssica. ha 
estat una sorpresa, perquè no sabia ni que 
n’era un candidat. faig obres amb les quals 
tinc una sintonia especial, i la sonata de Liszt 
és una peça cabdal en la música del segle xix; 
i també he gravat Mompou, Chopin... tot i 
això, quan et fas pianista professional no pots 
separar-te de la societat mercantilitzada, i per 
això també he tocat músiques que no són les 
que més m’agraden. però mai música dolenta. 
a la vida, però, he après que soc una persona i 
tinc un valor no només com a músic. als meus 
alumnes del liceu els dic que l’únic que tinc 
superior a ells és l’experiència. la meva sensi-
bilitat no és superior a la seva.

massa sovint ens deixem 
arrossegar per un relati-
visme on tot s’hi val i on 
aquest tot sembla venir 
definit només pels crite-
ris de la ‘lògica’ de mercat. 

hem fet cas omís de l’advertència d’antonio 
machado (1875-1939): “tot neci confon valor i 
preu”. El neoliberalisme financer ha establert 
una triple mentalitat: la lliure competència, 
la productivitat i la creació de riquesa. En una 
entrevista a qui va ser director del centro 
nacional de difusión musical, antonio moral 
es lamentava de la inexistència de progra-
madors musicals o directors artístics. Sí que 
hi havia, però, segons ell, “gestors que gesti-
onen la música com una fàbrica de iogurts”. 
fins que no siguem capaços d’anar més enllà 
de la premissa ‘vendre el màxim d’entrades’, 
el futur de la música artística té uns horitzons 
d’allò més negres.

és necessari invertir en ta-
lent local desplegant l’as-
pecte territorial com a eina 
de transformació social 
i creixement del potenci-
al innovador del país. la si-

tuació generada per la pandèmia ha posat a 
prova la resistència del sector fins a un nivell 
sense precedents. d’una banda s’ha manifes-
tat la feblesa d’algunes estructures actuals i 
la situació de precarietat de la major part dels 
professionals exposats als rigors del mercat. 
d’altra banda ha quedat palesa la necessitat 
de revertir les asimetries històriques entre un 
sector públic centralitzat a barcelona i un sec-
tor d’iniciativa privada que lluita, amb eines i 
recursos limitats, per dotar de servei i contin-
guts el territori. la inversió actual en cultura, 
i especialment en música, és insuficient i poc 
optimitzada. cal apostar pel talent local; si no 
es fa, la resta seran focs d’artifici.

oriol Pérez treviño
dirEctor artístic any GErHard

Horitzons 
hecatòmbics

òscar Lanuza 
FundaciÓ òPEra a cataLunya  
– orQuEstra siMFònica dEL vaLLès

invertir en talent local 
a tot el territori

Josep colom
Pianista

Música no utilitària 
ni per fer-se ric

MEnys Gravacions  
tot i l’augment d’edicions discogrà-
fiques el 2020, la clàssica és l’únic 
estil que s’ha vist afectat per una 
clara davallada de produccions: 60 
discos amb músics catalans (-17%), 
seguint la tendència a la baixa del 
2019, amb 72 registres (-14%).

-17%

-58%
noMÉs un 25% dE FEstivaLs  
la pandèmia ha afectat de ple els 
principals certàmens de clàssica, 
ja que el 2020 només han pogut 
programar una quarta part, amb 
una reducció del 58% de públic,  
o han fet emissions en streaming.
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rECuPErACiÓ
TrunCAdA 
El 2020 passarà a la història per la gran crisi 
que ha comportat a totes les programacions de 
festes majors. les orquestres i grups de versions 
han patit davallades històriques en el volum de 
les actuacions. les anul·lacions de concerts i 
les restriccions han passat factura a un sector 
afectat des de sempre per la conjuntura política 
i econòmica. les caigudes en la contractació 
s’han situat el 2020 entre el 50% i el 90%, segons 
les característiques de cada formació. En el 
rànquing de bolos destaca La Principal de la 
Bisbal, que s’ha de sentir satisfeta d’haver perdut 
només un 50% el volum de concerts, davant la 
davallada d’Hotel Cochambre, que ha passat de 
116 concerts a només 23, un 80% de caiguda. i 
també hi ha casos, com El último Tributo, que 
han acabat l’any sense haver tancat ni un sol 
contracte, una dada que contrasta amb els 45 
realitzats l’any anterior. El president de musicat, 
Josep reig, afirma que les institucions han 
gestionat malament la pandèmia: “la informació 
no s’ha sabut transmetre i s’ha creat alarmisme 
respecte a programacions que s’haurien pogut 
fer; s’han suspès actuacions per por”. i afegeix: 
“un cop aixecat l’estat d’alarma, la resta de 
l’estiu es podien haver recuperat actuacions 
ajornades o cancel·lades, però se’n van fer molt 
poques. optar per no programar cap acte va ser 
un error, perquè s’ha destruït innecessàriament 
tot un sector. Si s’hagués fomentat més l’ordre i 
la regulació s’hauria pogut treballar molt més. 
Suposo que ningú estava preparat per poder 
afrontar-ho”. MAriA LLuïsA PujoL

orquestres i conjunts 2020
sense festa Major

es crea unión de Músicos
dotze associacions sindicals i professionals 
de músics, que representen més de 7.500 
artistes i autors de tot l’Estat espanyol, han 
constituït la unión de músicos profesionales 
(ump). la forta crisi provocada per la pandè-
mia ha fet palesa la desprotecció i precarietat 
que pateixen els músics. l’objectiu de la ump 
és tenir més força a l’hora de defensar els 
drets dels músics professionals i exercir d’in-
terlocutors amb el govern central, governs 
autonòmics i municipals, així com entitats  
socials i empresarials.

adeu a Boogie Woogie
El dimarts de carnaval del febrer del 2020 
la Boogie Woogie va fer la seva última actu-
ació, després de 30 anys de trajectòria. un 
dels fundadors, Josep reig, actual president 
de musicat, creu que “era el moment de ple-
gar”. la resta de components han optat per 
reemprendre el camí traduït en la fundació 
del conjunt in the Mood, amb la incorporació 
de nous músics. la pandèmia ha alentit l’ar-
rencada de la nova formació, que espera que 
millori la situació pandèmica per posar-se en 
marxa al cent per cent. 

Festa Major confinada
fa gairebé un any que les sales de concerts 
han deixat de fer música en directe i sessions 
de ball. la gran majoria encara no havia reo-
bert el primer semestre del 2021 i algunes ja 
no ho faran. Gran part de les orquestres s’han 
adaptat a la nova realitat de festes majors 
amb el ball restringit, per exemple substitu-
int el programa habitual de concert i sessió 
de ball per dos bolos diferents i amb el pú-
blic assegut. alhora, molts espectacles que 
abans eren gratuïts s’han fet de pagament 
per controlar els aforaments. 
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concErts d’orQuEstrEs dE BaLL 
i conJunts dE vErsions i triBut

orquestres de ball 2019 2020

la principal de la bisbal  140 76
montgrins   85  50
maravella 120 40
Selvatana  145  38
Swing latino  95  20
la Saturno*  118  18
orquestra venus   58  18
rosaleda    39  17
costa brava  49  13
metropol orquestra   60  10
aquarium   40  9
Welcome band  68 8
atalaia  66 8
la nova blanes   30  6
pensylvania   42  5 
la chatta   30  3

Conjunts de ball,  
versions i tribut 2019 2020

banda neón*  86 31
hotel cochambre*  116 23
diversiones 45 20
Sixtus*  50 19
la loca histeria*   34 15
la tropical* 33 12
la montecarlo  77 11
dalton bang*   59 11
mitjanit  61 10
hey! pachucos*   35 10
la banda del coche rojo*    36 10
tapeo Sound System*  33 10
bocamolls*  23 10
the pink Goats**   42  9
taxman    52  6
El último tributo   45  0

font: dades facilitades per les orquestres i conjunts, Èxits* i oa2 produccions**

Anàlisi per estils

a causa de la pandèmia, 
l’any 2020 quedarà gra-
vat com un dels pitjors de 
les nostres vides. i el nos-
tre ha estat un dels sec-
tors que més l’han pa-

tit. personalment, mirant enrere puc dir que 
m’he trobat amb dues grans ‘guerres’. com 
a gerent, una guerra ha consistit a fer front a 
la gran davallada en la contractació de la nit 
al dia, als Ertos, als acomiadaments d’al-
guns treballadors i companys, i a veure to-
cada la línia de flotació econòmica de l’em-
presa. veníem d’uns anys magnífics i de cop 
hem passat pràcticament al 70% de les ven-
des anul·lades. i l’altra gran guerra ha estat 
mantenir el seny i la serenor com a empresa-
ris i persones, i fer pinya amb els meus com-
panys, moure’ns a les xarxes i als mitjans per 
fer-nos ressò del delicat moment. la cultura 
també és la vacuna!

davant un 2020 que sem-
blava ser un gran any pel 
que fa al volum d’actuaci-
ons... el covid ens ha pa-
rat tots els grups i activitats 
culturals programades. de 

la mà dels companys d’oa2 hem buscat al-
ternatives i ha sorgit la idea de fer una crono-
logia explicant la història del rock a través de 
les cançons. hem aprofitat una part del re-
pertori i n’hem creat un altre de nou. per fer 
més atractiu l’espectacle, anomenat De viat-
ge amb el rock, hem incorporat una gran pan-
talla de lEd a cada concert. i per donar-hi un 
punt pedagògic, hi hem afegit una veu en off 
que narra la història de les cançons. El primer 
cap de setmana de febrer del 2020 vam pre-
sentar el directe al Gran teatre de la passió 
de cervera. i no podem estar més agraïts de 
l’acceptació que ha tingut per part del públic 
i els programadors. la cultura és segura!

no ens podíem imaginar 
que el 9 de març del 2020, 
quan ens vam acomiadar 
els músics i tècnics de la 
selvatana al finalitzar l’ac-
tuació a martorell, comen-

çaria una de les batalles més dures de la nos-
tra història: una pandèmia mundial. de mica 
en mica hem anat veient com ens ha caigut 
la feina en picat, i com aquelles paraules bo-
niques de la gent que ens havia contractat –i 
que per tant s’havia compromès amb nosal-
tres– es convertien en fum i poca cosa més. 
per sort no tothom ha fet paper mullat dels 
compromisos... ara per ara, les orquestres, 
conjunts, grups i cobles no veiem cap sortida 
ràpida del negríssim túnel. Si la cultura és 
segura, els primers a demostrar-ho han de 
ser els contractants, ajuntaments i entitats. 
tots necessitem treballar i si no hi posen re-
mei aviat serem història. Ens en sortirem!

Gerard cortadellas
BatEria tHE PinK Goats

de viatge  
amb el rock

Josep Farràs 
rEPrEsEntant orQuEstra sELvatana

un túnel
negríssim

xevi victori
GErEnt victori Produccions

La cultura  
és la vacuna

orQuEstrEs sEnsE BaLL
després del bon resultat del 2019, 
les grans formacions han perdut 
tres quartes parts de contractació
(-71%). La Bisbal ha combinat 23 
bolos d’orquestra amb 53 de músi-
ca tradicional, i la Montgrins ha fet 
27 bolos de cobla i 27 d’orquestra.

-71%

-75%
conJunts sota MíniMs  
Els grups i conjunts de ball han per-
dut el 75% dels contractes, no han 
superat la desena de bolos de mit-
jana. ni tan sols les marques més 
conegudes han pogut remuntar un 
any catastròfic que ha deixat sense 
feina tot el sector.
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CoronAVirus
A LEs XArXEs 
Els mesos de confinament estricte han tingut 
una banda sonora única a les cases amb 
criatures. Els grups de música familiar s’han 
abocat al públic oferint el que els permetien 
les circumstàncies. per exemple, la banda de 
dàmaris gelabert ha reconvertit el menjador 
de casa en un escenari per oferir música en 
directe per streaming. El Pot Petit no ha parat 
d’oferir vídeos i sorpreses audiovisuals per a la 
quitxalla, i davant la impossibilitat de reunir-se 
per cantar ha compartit l’enregistrament del 
concert de celebració del seu desè aniversari. 
Xiula ha convidat el públic a participar en el 
videoclip “Em quedo a casa”, un tema creat en 
24 hores amb les idees de nens i nenes, amb 
una tornada enganxosa, ‘coronavirus, no te’n 
vas ni a tiros’. de manera paral·lela i veient com 
pràcticament s’anul·lava l’agenda de concerts, 
la majoria d’artistes han optat per adaptar-
se, i han convertit el 2020 en l’any de major 
producció de discos per a públic familiar de 
la història: 52 referències. a més, ha nascut el 
primer festival de música familiar en streaming, 
us Estrimem fest, celebrat al juny amb grans 
noms de l’escena: dàmaris gelabert, Xiula, El 
Pot Petit i The Penguins. han actuat a l’auditori 
de Girona sense públic, però amb les famílies 
escoltant-los en directe des de casa. i també 
El Pot Petit i l’espectacle Pop per xics, de la 
companyia Els superherois, han presentat a 
olot el nou format: l’autoconcert, des del cotxe 
i sintonitzant les cançons des d’una freqüència 
de ràdio. ELisEndA soriguErA

públic familiar 2020
reanimació general 

Adeu a Macedònia
El 2020 s’ha publicat Papallones (discmedi), 
un llançament especial que s’havia d’acom-
panyar d’una gira de comiat que també ha 
patit els efectes de la pandèmia. després 
de 20 anys i quatre generacions de fruites 
posant veu al projecte ideat per dani Coma, 
aquest treball discogràfic també ha signifi-
cat el darrer enregistrament de Macedònia, 
que ja havia anunciat que no hi hauria una 
nova generació de cantants. amb dos con-
certs el 2021, el singular projecte musical i 
educatiu s’ha acomiadat dels escenaris.

Premi per a Xiula
El cinquè àlbum del grup d’animació musical 
barceloní Xiula, Descontrol MParental (auto- 
editat), ha merescut el premi xesco boix 2021 
de la crítica al millor disc per a públic familiar. 
amb les noves cançons el grup ha canviat el 
prisma i parla del que els passa als adults 
quan tenen criatures. a més, a principi del 
2020, coincidint amb el confinament, també 
van aprofitar per treure Cuarto lagarto 
(autoeditat), un recopilatori amb totes les 
cançons que havien fet des del naixement del 
grup i no havien publicat a cap disc.

Música per a infants
Sempre estiu (autoeditat) és el debut del grup 
de cardona El Bonsai Blau, un projecte li-
derat pel músic i compositor Toni Company 
i els seus fills pere, roc i maria, tres ger-
mans de 7 a 11 anys. Es tracta d’una iniciati-
va nascuda durant el període confinament, 
el març del 2020, amb l’objectiu d’aconse-
guir que infants facin música per a infants. 
El grup ha engegat amb el clip participatiu 
“queda’t a casa”, que a final d’any s’ha con-
vertit en la base d’un primer disc de pop in-
fantil i juvenil, produït per Sergi bagó.
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EsPEctadors dELs PrinciPaLs FEstivaLs 
inFantiLs i PEr a PúBLic FaMiLiar

 2019 2020 %

petits camaleons (Sant cugat del vallès)  8.929 2.200 -75%
minipop (tarragona)  7.100 800 -89%
acustiqueta (figueres)*  19.000 no ReAlitzAt -
festivalot (Girona)*  15.000 no ReAlitzAt -
monumental Kids (barcelona) 14.500 no ReAlitzAt -
formigues (benicàssim)  9.000 no ReAlitzAt -
Sona baixet fest (Gandia, tavernes i Godella)  3.700 no ReAlitzAt -
petit Embassa’t (Sabadell)  2.500 no ReAlitzAt -
diverland (calonge) 2.500 no ReAlitzAt -
xalaro (platja d’aro)*  6.500 no ReAlitzAt -
El dia minimúsica (bcn)  4.000 no ReAlitzAt -
cap roig mini (palafrugell)  3.440 no ReAlitzAt -
lo closcamoll (tàrrega)  1.500 no ReAlitzAt - 
Solxicsona (Solsona)  826 no ReAlitzAt -
biberó rock (clariana)  300 no ReAlitzAt -

ProducciÓ Històrica  
les gravacions discogràfiques per 
a públic familiar en català han re-
gistrat una xifra històrica amb 52 
discos publicats (+117%), el doble 
de l’any anterior. mai s’havia asso-
lit una xifra tan elevada, gràcies als 
formats digitals (46%) i a les edici-
ons en format de llibre-disc (27%).

+117%

-81%
susPEnsiÓ GEnEraL  
Els espectacles per a públic famili-
ar han estat els més afectats per la 
pandèmia. només s’ha pogut cele-
brar un 15% dels festivals, amb totes 
les restriccions, i amb una extraor-
dinària reducció de públic del 81%.

font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels organitzadors 

Anàlisi per estils

del 2020 segur que en tra-
iem coses positives. mares 
i pares han passat més 
temps que mai amb els 
seus fills i filles i això, 
a molts, els ha creat un 

vincle que difícilment es trencarà. la con-
nexió entre ells es pot percebre des de l’es-
cenari amb Heavy per Xics. i no cal obser-
var els somriures que es llancen, només amb 
la mirada ja n’hi ha prou. Juguen i gaudeixen 
els uns amb els altres com mai ho havien fet. 
ara, amb distància i mascareta, la importàn-
cia de tot rau en l’emoció. i si des de l’esce-
nari aconseguim emocionar el públic, l’actu-
ació ja haurà estat un èxit! no podem ballar, 
però podem fer riure; no podem saltar, però 
podem fer abraçar les famílies; no podem fer 
els concerts i les animacions com abans del 
març del 2020, però segur que les que venen 
seran molt més emocionants! 

El 2020 ha estat un any que 
ens ha permès parar i fer 
florir la creativitat, però 
paral·lelament necessi-
tem un sustent econòmic, 
avui molt inestable i feble. 

vam engrescar-nos amb iniciatives innova-
dores que ens han aportat grans aprenentat-
ges com els Concerts en família per a famíli-
es des del saló de casa de dàmaris gelabert, 
el festival Us Estrimem Fest amb els nostres 
companys de música familiar i el concert vir-
tual M’agrada el Nadal. la cultura i la músi-
ca són elements terapèutics necessaris per 
fer front i apaivagar les conseqüències nega-
tives d’aquesta crisi, i poden fer que aques-
ta vivència sigui més positiva per als infants. 
considerem imprescindible que s’estableixi 
un salconduit cultural imminent; a més, en 
el cas del públic familiar, respecta perfecta-
ment les bombolles de convivència.

El 2020 hem disposat de 
molt de temps per pen-
sar, gestar i parir el nos-
tre cinquè disc, Descontrol 
MParental (autoeditat), i 
és una de les poques coses 

que podem agrair a la condemnada pandè-
mia. a falta de concerts –les últimes tempo-
rades en fèiem més de 150 cada any– ens hem 
trobat amb l’oportunitat de poder crear i pro-
duir des de caseta. i això s’ha notat en el resul-
tat. i també ens hem hagut de reinventar. Els 
nostres espectacles han perdut una cosa que 
ens feia especials i que defineix molt els con-
certs familiars: el contacte. però hem mirat de 
compensar-ho amb altres maneres d’interac-
tuar amb el públic perquè les famílies seguis-
sin trobant aquell factor tan especial de Xiula. 
i una altra reinvenció per poder subsistir eco-
nòmicament ha estat l’oferta de tallers musi-
cals i educatius a les escoles.

Lydia Gelabert
MànaGEr tot sona rEcords

Per un salconduit 
cultural imminent

adri Heredia
Baix, Guitarra i vEus a xiuLa

Pel futur de la tasca 
musical i educativa

Ernest Garrido
Productor La triBut Produccions

L’any de  
les emocions

AnuAri dE LA MúsiCA 2021    99



la 23a edició dels premis Enderrock 2021 – 
premis de la música catalana es va celebrar 
el 8 d’abril a l’auditori de Girona, transmesa 
en diferit per tv3, la xarxa de comunicació 
local i icat. la gala es va convertir en el 
primer gran acte del sector musical català 
després d’un any de pandèmia. la nit dels 
premis Enderrock va tenir lloc amb totes les 
mesures de seguretat sanitària: 300 testos 
d’antígens per a tots els artistes nominats 
i guanyadors així com per a als grups que 
hi van actuar –amb un resultat de zero po-
sitius– i el 50% de l’aforament van perme-
tre desconfinar la música i reclamar un sal-
conduit cultural davant les restriccions. Els 
guardons van consagrar stay Homas amb 
tres premis, mentre que sílvia Pérez Cruz, 
Miki núñez i Buhos van obtenir dos guar-
dons cadascú gràcies al suport popular. a 
més, la cantautora guillermina Motta va ser 
reconeguda amb el premi d’honor i tres fi-
gures del folk als països catalans, jaume 
Arnella, Biel Majoral i Vicent Torrent, van 
ser ovacionats amb el premi a la trajectò-
ria. veient com els músics de la sala anima-
ven cada nominat va quedar palès com la 
trobada anual, més que una competició, és 
una celebració de la música del país, bas-
tit amb una desena d’estrenes i actuacions 
com Maria Arnal i Marcel Bagés, sidonie, 
flashy ice Cream, Caïm riba, Beth, b1n0 + 
Meritxell neddermann i ferran Palau, Xavi 
sarrià i Botifarra, Marcel i júlia, Portobello 
i oques grasses, que van cloure la gala amb 
sorpresa final. HELEnA M. ALEgrET

XXiii Premis de la 
Música Catalana

Premis Enderrock 2021
8.4.2021 — Auditori de girona
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Premis de la música a Catalunya

PoP-roCK
MiLLor ArTisTA 
Buhos
MiLLor disC
De vent i ales
Txarango
MiLLor dirECTE 
stay Homas
MiLLor CAnçÓ 
“no m’ho esperava” 
Miki núñez
CAnçÓ d’AuTor
MiLLor disC
Farsa - sílvia Pérez Cruz
MiLLor CAnçÓ 
“the bright Side” 
stay Homas 
+ oques grasses
foLK 
MiLLor disC
25 anys  
sabor de gràcia
MiLLor CAnçÓ
“dalt del cotxe + 
un, dos, rat” - Ballaveu

jAZZ
MiLLor disC 
MA. Live in Tokyo
sílvia Pérez Cruz 
& Marco Mezquida
CLÀssiCA
MiLLor disC 
Emociona’t amb la SCCC: 
25 anys de Música Global
La sCCC + convidats
HiP-HoP 
i MúsiQuEs urBAnEs
MiLLor disC 
Maléfica - jazzWoman

ALTrEs CATEgoriEs

MiLLor ArTisTA rEVELACiÓ

stay Homas
MiLLor VidEoCLiP
“El dia de la victòria” - Buhos 
+ Miki núñez, suu i Lildami
MiLLor ArTisTA
En LLEnguA no CATALAnA
Miki núñez 
MiLLor disC PúBLiC fAMiLiAr
Papallones - Macedònia

preMis 
enderrock 2021  
de la crÍtica

MiLLor ArTisTA
sidonie 
MiLLor disC dE L’AnY
La vida és ara
Pau Vallvé
MiLLor disC dE PoP-roCK
El senyal que esperaves  
Els Amics de les Arts 
MiLLor disC dE 
MúsiQuEs urBAnEs
Don Gelato 
flashy ice Cream
MiLLor disC dE CAnçÓ
Màtria
gemma Humet 
MiLLor disC dE foLK
El ball i el plany 
joan garriga  
i El Mariatxi galàctic
MiLLor disC En LLEnguA  
no CATALAnA
Marjorie - núria graham
MiLLor disC dE jAZZ
Cancionero 
gonzalo de Val Trio
PrEMi XEsCo BoiX
Descontrol MParental  
Xiula
MiLLor disC dE CLÀssiCA
Chopin - Liszt:  
B Minor Sonatas
josep Colom
MiLLor disC rEVELACiÓ
Fins a maig no revisc 
Maria jaume

preMis  
enderrock 2021  
especials
premi Enderrock d’honor
guillermina Motta
premi a la trajectòria  
jaume Arnella, Biel 
Majoral i Vicent Torrent
premi Enderrock Estrella
#Joemcorono

premi Joan trayter  
a la producció 
david soler

preMis enderrock 2021 
de VotaciÓ popular

reconeiXeMent a la indÚstria

festival de Torroella de Montgrí – 40è aniversari 
certamen de referència de clàssica, dirigit per montse faura.

Música global – 25è aniversari 
Segell gironí liderat per Salvador cufí i Sabine huggaerts. 

Music Lan – 25è aniversari 
Estudi de gravació creat per Joan trayter, Jordi Solé i Jordi rubau.

Barnasants – 25è aniversari 
cicle de cançó d’autor impulsat per l’activista pere camps.

Ventilador Music – 25è aniversari 
Segell fundat per sis membres del grup Los Manolos. 

Heliogàbal – 25è aniversari
Sala de referència del nou pop català a barcelona.

societat de Blues de Barcelona – 15è aniversari 
Espai de trobada per als que estimen la cultura del blues.

Vibra Comunicació – 15è aniversari 
oficina de comunicació, premsa i consultoria de marc isern.

Viasona – 10è aniversari 
portal web i catàleg a partir de lletres de cançons en català.

no sonores – 10è aniversari 
productora fundada pel periodista albert puig i ariadna biosca.

L’home del jazz de ràdio4 – 10è aniversari 
programa radiofònic del periodista bisbalenc pere pons.

stroika – 10è aniversari 
Sala de cases de la música a manresa, Kay produccions i ppf!

El genio Equivocado – 10è aniversari 
Segell fundat per Joan casulleras i rafa piera (Pin&Pon dj’s).
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preMis arc 2020 
XViii preMis de la indÚstria Musical del directe

reconeiXeMent a entitats i/o 
associacions que Han iMpulsat 
iniciatiVes en pro del sector

AsACC 
[Sala bcn i Sala tGn]

reconeiXeMent a la iniciatiVa  
de cicles de MÚsica o FestiVals

Cruïlla XXs

reconeiXeMent a la iniciatiVa  
del grup o artista reVelaciÓ

stay Homas

reconeiXeMent al proJecte artÍstic 
Més innoVador realitzat  
en conFinaMent i/o adaptat  
a la situaciÓ de noVa norMalitat

stay Homas

reconeiXeMent al Mànager  
d’arc que Ha destacat  
per la seVa tasca proFessional

ixent sampietro, 
[Èxits management & produccions]

reconeiXeMent a la iniciatiVa  
de teatres i auditoris 

Auditori de girona

reconeiXeMent a la iniciatiVa  
de Festes MaJors 

Ajuntament de Barcelona

reconeiXeMent al representant / 
agent de zona que Ha destacat  
en l’organitzaciÓ d’esdeVeniMents 

iban i raül orobitg 
[oa2 produccions]

reconeiXeMent al proMotor  
que Ha destacat en l’organitzaciÓ 
d’esdeVeniMents 

rosa galvany [taller de músics]
Xavi Pascual [promoarts music]

reconeiXeMent al MitJà  
i/o periodista que Ha donat Veu  
a iniciatiVes Musicals  
realitzades durant la pandèMia

jordi Bianciotto 
[El Periódico de Catalunya]

preMi a la traJectÒria proFessional 
coM a soci d’arc

Martín Pérez 
[concert Studio]
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la gala de la divuitena edició dels premis 
arc, celebrada el 15 de desembre del 
2020, va lliurar una dotzena de guardons 
en un acte conduït pel músic ferran aixalà, 
guionista de programes com El foraster de 
tv3. Els premis arc es van convertir en un 
reconeixement per donar suport al sector 
musical, entès com un col·lectiu d’artistes i 
empreses que ha treballat intensament per 
reactivar el sector durant la pandèmia, així 
com a les associacions sectorials. El president 
de l’entitat, Jordi Gratacòs, va aprofitar per 
denunciar la situació precària del sector 
musical: “El 2020 ha estat un any complicat, 
marcat per les restriccions i anul·lacions de 
concerts, però també per la innovació en les 
propostes i per la feina intensa de tots els 
agents implicats”. Els reconeixements dels 
premis arc 2020 han servit per fer visible 
alguns dels artistes, empreses i entitats 
que han treballat per tirar endavant en una 
situació d’incertesa i desolació en un context 
crític i de crisi social i econòmica mundial. la 
gala va apostar enguany per donar visibilitat 
al sector i va reivindicar l’esforç dels creadors, 
artistes, empreses i professionals de l’àmbit 
català que han omplert de continguts els 
mesos de confinament i que posteriorment 
han seguit treballant per a la represa de 
l’activitat durant la desescalada. la trobada 
de la indústria de la música en directe va 
tenir lloc a la sala barts de barcelona seguint 
totes les mesures de seguretat decretades, 
i  amb les actuacions de Blaumut  (“cel 
estranger”), Ladilla rusa (“Kitt y los coches 
del pasado”), Mazoni (“apocalipsi now”) 
i Aiala (“fighting and learning”). arc és 
l’associació professional del sector de la 
indústria musical amb més antiguitat del país; 
agrupa més de setanta empreses i exerceix de 
col·legi professional de mànagers, promotors 
i representants catalans. H.M.A.

reconeixement  
al sector musical

XViii Premis ArC
15.12.2020 — sala Barts de Barcelona

Premis de la música a Catalunya
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espectacles GIrona

sandra clapera 
17421 riudarenes
tel. 972 20 28 89 – 689 748 663
info@espectaclesgirona.com

cruïlla Bcn

Jordi Herreruela salas
08005 barcelona
tel. 937 073 343
festival@cruillabarcelona.com

escenapart

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

Llista d’associats ArC

7sIs proDuccIons

sergi Matas riera
08370 calella
tel. 647 951 058
info@7sisproduccions.cat

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

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

DBa ManaGeMent cultural

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

BuenrItMo

Jordi ramírez Magriñá
08005 barcelona
tel. 93 269 03 74
jordi@buenritmo.es

culturae

eduard sant chalois
08006 barcelona
tel. 653 169 515
esant@culturae.cat

cultura en GIra

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

el GenIo equIvocaDo

Joan casulleras serrano
08012 barcelona
tel. 627 460 178
info@elgenioequivocado.com

artIstes elspera events

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

assocIacIó ManànGelMent 
MusIcal
àngel pujol roselló
07003 palma
tel. 605 063 285
manel@manangelment.com

aBrIl proDuccIones

sergio solis baron
43004 tarragona
tel. 646 110 567
info@abrilproducciones.es

eDr events 

Montserrat Viñuelas torner
17860 sant Joan de les abadesses
tel. 972 73 04 21
info@edrevents.cat

directori Anuari de la Música
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èXIts ManaGeMent

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

Faro MusIc

esteban Faro Maldonado
08027 barcelona
tel. 659986446
info@faromusic.es 

prat espectacles

Josep prat giner
08786 capellades
tel. 93 801 11 55
espectaclesprat@gmail.com

la trIBut proDuccIons

ernest garrido beumala
08470 sant celoni
tel. 671 201 797
info@latribut.cat

la cupula MusIc

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

portal MÚsIca ManaGeMent

Miquel comella alcobe
08006 barcelona
tel. 676 236 200
m@portalmusica.com

raMBla ManaGeMent

domi garcía núñez
43120 constantí
tel. 685 501 466
management@rambla.cat

FIna estaMpa

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

IMés ManaGeMent

Vicente Fontestad Vicent
07760 ciutadella (Menorca)
tel. 669 414 784
info@imesmanagement.cat

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.cat

oa2 proDuccIons

iban orobitg anglarill
25200 cervera
tel. 973 53 13 01
info@oa2produccions.cat

MeDIrFlasH serveIs  
I espectacles
Medir Mujal bosch
08880 cubelles
tel. 608 749 234 
medirflash@medirflash.cat

MÚssol concert

arnau grabolosa genesca
17811 girona
tel. 672 505 782
mussolconcert@outlook.es 

MusIc Bus

Jose Manuel ceballos
08005 barcelona
tel. 93 320 82 92 / 647 849 276
josemanuel@musicbus.es
musicbus@musicbus.es

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

panDa artIst

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

pGe.cat 

Josep casellas
08030 barcelona
tel. 93 360 06 17
hola@pge.cat

sHoW lInce corporatIon

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

propaGanDa pel Fet!

Joan carles tenesa
08243 Manresa
tel. 938 787 471
contractacio@ppf.cat

Just lIFe MusIc

omar suller Martínez
50013 saragossa
tel. 675 274 105
info@justlifemusic.co.uk

rGB ManaGeMent

Xavier Fortuny Mariné
17005 girona
tel. 972 20 01 22
xavi@rgb.cat

FM Grup

albert Mas bosch
17001 girona
tel. 972 426 389
info@fmgrup.cat

q-aM proDuccIons

kiku Vallina portet
08402 granollers
tel. 627 557 069
info@q-am.com

entrelIneas entertaInMent

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

sun MusIc

eva recoder Miralles
08023 barcelona
tel. 609 143 824
info@sunmusicbcn.com

sounDs aupa

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

sonDe 3 proDuccIones

daniel alba ochoa
08290 cerdanyola del Vallès
tel. 609 457 414
dani@sonde3.com 

sequoIa proDuccIons

laia Hernández argilés
17405 girona
tel. 656184240  
info@sequoiaproduccions.com
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totsona

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

tríptIc GestIó cultural

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

teM proDuctIons 

cristina torres encinas 
17820 banyoles 
tel. 682 787 083 
cristina@temproducions.com

tr3s60 proDuccIons

Flavi asperó Fàbrega
17800 olot
tel. 633 059 878
flavi@360produccions.com

zona De BaIle

Javier ochoa
43890 l’Hospitalet de l’infant
tel. 639 886 845
info@zonadebaile.net

vesc

lali pujol
08221 terrassa
tel. 669 482 724
lali@vesc.cat

u98MusIc

Jordi puig quiñones
08224 barcelona
tel. 663 524 270
hola@u98music.cat

tHe proJect

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

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.
– 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, anuari de la Música, Fires i Mercats, bcn Music 
export i circuit gps, entre d’altres.

junta directiva ArC
presIDent
Jordi gratacòs rigall

secretarI
david becerra i aguilera
[dba Management cultural]

tresorer
antonio peral Vicente
[ap productions]

vocal
domi  garcía núñez 
[rambla Management]

to Be conFIrMeD  
proDuccIons
berta Ferrer Villacampa
08019 barcelona
tel. 93 624 22 22
info@tobeconfirmed.cat

vassMusIc

alfonso Fernández Vargas
08005 barcelona
tel. 650 533 662
artists@vassmusic.net

serveis

arc és membre de l’acadèmia catalana de la Música,  
actua cultura 2%, cercle de cultura i Federación es_Música

Fes-te soci d’arc

informa-te’n a 
<www.arcatalunya.cat>
o envia un correu electrònic a 
<arcatalunya@arcatalunya.cat>

proDuccIons artístIques 
vIctorI

Xevi Victori blaya
08242 Manresa
tel. 93 873 27 39
info@espectacle.cat

taller De MÚsIcs  
ManaGeMent
cinzia Venier
08001 barcelona
tel. 93 443 43 46
cinziavenier@tallerdemusics.com 

surIcat MusIc 

albert lópez Velázquez 
08211 castellar del Vallès 
tel. 93 747 11 00
luis@suricatmusic.cat 
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